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На основание чл. 58 във вр. с чл. 56, ал. 1 и 3 и чл. 57, ал. 1 от Закона за
съдебната власт и приетата годишна програма за провеждане на планови
проверки от Инспектората към Висшия съдебен съвет на съдилищата,
прокуратури и следствени отдели към Окръжните прокуратури за 2022 г. и
заповед № ПП–22–29/30.05.2022 г. на главния инспектор на Инспектората
към Висшия съдебен съвет,

СЕ ИЗВЪРШИ КОМПЛЕКСНА ПРОВЕРКА на Окръжен съд град
Добрич с обхват от 01.01.2020 г. до 31.12.2021 г. и следните задачи:
       - проверка на организацията по образуването на делата и спазването на
разпоредбата на чл. 80 от Правилника за администрацията на съдилищата, с
оглед влиянието върху натовареността и статистическите данни на съда.

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

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

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

- общи данни за постъпилите и решени дела от всеки съдия;
- оправдателни присъди.
- общ контрол - извършени проверки от Апелативен съд; предложения за

изменение на будещи съмнение и водещи до противоречиво приложение
текстове на отделни норми, както и до противоречива съдебна практика.

- азбучници, деловодни и заповедни книги.

ТЕМАТИЧНА ПРОВЕРКА на Окръжен съд град Добрич с обхват от
30.06.2021 г. до 30.04.2022 г. и следната задача:

- относно даваните от въззивната инстанция указания във връзка с
администриране на въззивната жалба по делата, образувани в ЕИСС след
30.06.2021 г. в случаите, когато оспореният първоинстанционен съдебен акт
не е приложен по хартиеното дело или приложения съдебен акт не е подписан
със саморъчен подпис на съдията

ТЕМАТИЧНА ПРОВЕРКА на Районен съд град Добрич с обхват от
30.06.2021 г. до 30.04.2022 г. и следната задача:
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- относно образуваните в ЕИСС след 30.06.2021 г. дела в техния хартиен
еквивалент, която да установи съдържа ли се на хартиен носител издаденият в
електронна форма акт на съда и в какъв вид.

СРОК за извършване на проверката в периода от 06.06.2022 г. до 10.06.2022 г.
С ПРОВЕРЯВАЩИ:
ИНСПЕКТОР: ЮРИЙ КРЪСТЕВ
ЕКСПЕРТИ: Николай Младенов и Тамара Кочева
МЕТОД НА ПРОВЕРКАТА:
- непосредствена проверка по  делата  и деловодните книги;
- анализ на документация;
- индивидуални беседи и разговори;
- изискване на статистическа информация от ръководителя на съответния

съд която се съдържа в Приложение № 1, справка № 2-14, отчетни доклади за
2020 г. и 2021 г. за дейността на Окръжен съд – Добрич, които са
предоставени от проверявания съд, екземпляри от които се намират в него, а
копия от тях са неразделна част от настоящия акт.

Окръжен съд (ОС) – Добрич осъществява правораздавателната си
дейност на територията на област Добрич. Съдебният район обхваща 5
първоинстанционни съдилища: Районен съд (РС) – Добрич, РС – Генерал
Тошево, РС – Балчик, РС- Каварна, РС- Тервел.

Съдът се помещава в сграда на адрес – гр.Добрич, ул.“Доктор
Константин Стоилов“ № 7. Тя е предоставена за ползване от Пленума на ВСС
съгласно протоколно решение № 24/09.06.2016 г. и в нея се помещават още:
Районен съд – гр. Добрич, Районна и Окръжна прокуратура – гр. Добрич и
Областно звено „Охрана“ – гр. Добрич.

Условията за работа на магистратите и съдебните служители в окръжния
съд са много-добри. Съдиите са настанени в самостоятелни кабинети. Във
всяко деловодство има нормални условия за работа. В тази насока може да се
каже, че както магистратите, така и съдебните служители имат създадени
много-добри условия за работа.

Окръжен съд–Добрич разполага с три броя съдебни зали, като във
всичките е монтирана звукозаписна система и с различни помещения от
сградата – кабинети на председателя, заместник – председателите и на
съдиите, деловодства, регистратури, канцеларии и регистратура за
класифицирана информация (РКИ).
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В съдебната палата срещу централния вход е разположено електронно
информационно табло на Окръжен съд–Добрич, предоставящо информация за
делата, които ще се разглеждат през деня в съдебните зали, пред всяка от
които има информационни талба, предоставящи информация за номерата на
делата, които ще се разглеждат за деня и часа на съдебното заседание.

Отделно от тях на всеки етаж има указателни табели за улесняване на
достъпа до деловодствата и  администрацията на съда, а също така и до
съдебните зали в палатата. В съдебната палата има поставена кутия за
сигнали за корупция до ВСС.

Съдиите и съдебните служители разполагат с много добри условия за
упражняване на своите правомощия и ефективно обслужване на гражданите.

Обслужваният сайт на окръжния съд се актуализира и поддържа
ежедневно с актуална информация за дела, услуги, кариери, а сайтът е
https://dobrich-os.justice.bg/.

І. УПРАВЛЕНИЕ НА СЪДА

Председател на съда е Галатея Петрова Ханджиева - Милева, с ранг
„Съдия във ВКС/ВАС“. Избрана е по протокол № 54/20.11.2014 г. на ВСС и е
встъпила в длъжност на 02.12.2014 г. Съгласно протоколно решение №
44/15.12.2020 г. на СК на ВСС е назначена за административен ръководител-
председател на Окръжен съд – гр. Добрич за втори мандат, като встъпва в
длъжност на 29.12.2020 г. Галатея Ханджиева ръководи гражданско
отделение на съда. Заместник – председатели са Петър Монев и Теменуга
Стоева. Петър Монев е встъпил в длъжност на 22.04.2015 г. и ръководи
наказателно отделение. Теменуга Стоева е встъпила в длъжност  на
23.04.2021 г. и ръководи търговско отделение.

От 1999 г. в съда са обособени следните отделения: гражданско,
наказателно и търговско. По отделения съдиите са разпределени, както
следва:

Ø Гражданско отделение: Галатея Ханджиева – Милева, Диана
Дякова, Десислава  Николова /командирована в Апелативен съд –
гр.София/, Галина  Жечева и Жечка  Маргенова – Томова.

Ø Наказателно отделение: Петър Монев, Калина Димитрова, Атанас
Каменски, Деница Петрова, Милена Хараламбиева и Калиптен
Алид.

Ø Търговско отделение: Теменуга Стоева, Георги Павлов и
командирования от РС – гр.Добрич съдия Павлина Паскалева.
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 През проверяваните години няма промяна в щатната съдийска численост
- общият брой на съдиите по щат е 18 бр. През 2020 г. действително са
работили 14.63 бр. съдии, а през  2021  г. – 14.25 бр.

През 2020 г. в ОС-Добрич работят 34 служители. По щат те са
разпределени, както следва: съдебен администратор, главен счетоводител,
административен секретар, съдебен помощник, управител сгради, системен
администратор, връзки с обществеността, съдебен архивар, касиер, съдебен
статистик – домакин, 9 бр. съдебни деловодители, 7 бр. съдебни секретари, 4
бр. призовкари, чистач, куриер – чистач, шофьор и работник по поддръжката
– огняр.

Съотношението между броя на съдебните служители и съдите е 1.89/1.
В ОС – Добрич съдебните служители са разпределени  съобразно чл.14

от ПАС в обща и специализирана администрация.
В специализираната администрация влизат следните служби:

„Регистратура“ и „Регистратура за класифицирана информация“, „Съдебно
деловодство“, „Съдебни секретари“, „Архив“, „Връчване на призовки и
съдебни книжа“, „Съдебна статистика“ и „Съдебен помощник“. Съдебните
служители, които работят в тях са разпределени по следния начин: В служба
„Регистратура“ работят двама деловодители, единият от които осигурява
работата по фирмени дела. В служба „Регистратура за класифицирана
информация“ работят административният секретар, който изпълнява функции
на служител по сигурността на информацията, съдебен секретар, който
изпълнява функции на „завеждащ регистратура за класифицирана
информация“ и съдебен деловодител, на когото са възложени функции на
„заместник-завеждащ регистратура за класифицирана информация“. Служба
„Съдебно деловодство“ е разделено на три отделения – гражданско,
наказателно и търговско. В гражданско отделение работят трима
деловодители, в наказателно и търговско – по двама. В служба „Съдебни
секретари“ работят седем секретари, по двама в гражданско, търговско и
наказателно отделение, а един изпълнява техническа служба при
председателя. В служба „Архив“ работи един съдебен служител. В служба
„Връчване на призовки и съдебни книжа“, работят 4 призовкари,
подпомагани от служител назначен на длъжност „шофьор“. Работата на
службата съгласно споразумение от 01.07.2015 г. е организирана съвместно с
призовкарите от Районен съд – гр.Добрич. В служба „Съдебна статистика“
работи един съдебен служител, на когото са възложени и функции на
домакин. В служба „Съдебен помощник“ работи един съдебен служител.
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През 2021 г. в ОС-Добрич щатът на администрацията е увеличен с 3 бр. –
по една за съдебен помощник, системен администратор и съдебен секретар,
като общият брой на администрацията наброява 37 бр. По щат те са
разпределени, както следва: съдебен администратор, главен счетоводител,
административен секретар, 2 бр. съдебни помощници, управител сгради, 2 бр.
системни администратори, връзки с обществеността, съдебен архивар, касиер,
съдебен статистик – домакин, 9 бр. съдебни деловодители, 8 бр. съдебни
секретари, 4 бр. призовкари, чистач, куриер – чистач, шофьор и работник по
поддръжката – огняр.

Съотношението между броя на съдебните служители и съдиите е 2.06/1.

През проверявания период съдиите са преминали следните обучения:
През 2020 г.:
Ø „Разработване на модел за оптимизация на съдебната карта на

българските съдилища и прокуратури“ – един съдия;
Ø „Изграждане на средства за видеоконферентни връзки и тяхното

използване във фазите на досъдебно и съдебно производство,
включително и при трансгранично сътрудничество в правораздаването“
– един съдия;

Ø „Обучение за работа с ЕИСС“, „Доработките и новите
функционалности на ЕИСС“, както и обучение с по-широка аудитория
на същата тематика;.

През 2021 г.
Ø „Преодоляване на родителското отчуждение; подкрепа на дела на

родители, лишени от свобода в условията на пандемия“- един
съдия;

Ø „Практически аспекти на работата на магистратите и съдебните
служители по време на пандемия“ – трима съдии.

През проверявания период съдебните служители са преминали
следните обучения:

През 2020 г.
Ø „Изграждане на средства за видеоконферентни връзки и тяхното

използване във фазите на досъдебно и съдебно производство,
включително и при трансгранично сътрудничество в
правораздаването“ – двама съдебни служители;

Ø „Обучение за работа с ЕИСС“, „Доработките и новите
функционалности на ЕИСС“, както и обучение с по-широка
аудитория на същата тематика;
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Ø „Комуникационна компетентност в съдебната система“ – един
съдебен служител.

През 2021 г.
Ø „Работа с ЕИСС“ – трима съдебни служители;
Ø „Защита на класифицирана информация в съдебната система“ –

един съдебен служител;
Ø „Използване на алтернативни средства на виртуализация“ – един

съдебен служител;
Ø „Защита на личните данни“ – един съдебен служител;
Ø „Практически аспекти на работата на магистратите и съдебните

служители по време на пандемия“.

През проверявания период АС–Варна е извършил на ОС – Добрич
следните проверки:

По Заповед № РД-0024/19.01.2021 г. на председателя на Апелативен съд
(АС) – гр. Варна, на основание чл. 106, ал. 1, т. 7 от ЗСВ работата на Окръжен
съд – гр. Добрич за 2020 г. е проверена неприсъствено. Резултатите от
направената проверка сочат на запазена традиция за висока ефективност и
качество на правораздаването. Заедно с това са отправени препоръки за
подобряване работата по предварителната подготовка по делата, с оглед
недопускане отмяна на хода по същество, подобряване администрирането на
въззивните жалби по търговски дела, намаляване процента на отложените
дела и други. На общи събрания по отделения, съдиите са обсъдили
препоръките. Предприети са действия за преодоляване на констатираните
пропуски – издадени са заповеди за прецизиране на предварителната
подготовка за разглеждане на делата; на въззивните и касационните жалби,
преди изпращане им на горна инстанция; извършват се месечни проверки по
спазване сроковете за изготвяне на съдебните актове и т.н.

Във връзка с Акт изх. № ТП-01-2/19 от 30.04.2020 г. за резултатите от
извършена тематична проверка „Причини за възобновяване на наказателните
дела от апелативните съдилища в случаите по чл. 424 ал. 1 от НПК“ на
Инспектората към ВСС и отправените в него препоръки, със Заповед № 222
от 13.07.2020 г. е възложена проверка на организацията и дейността на
съдиите от районните съдилища през 2019 г. във връзка с констатираните в
акта нарушения. Изискана е информация от районните съдилища за броя на
възобновените по този ред наказателни производства през 2019 г. Общият
брой на исканията за възобновяване през посочената година е възлизал на 3
бр., като от тях е уважено само едно. Изпратената информация е обобщена и
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изпратена на АС – гр.Варна. На проведеното на 09.07.2020 г. Общо събрание
на съдиите от Наказателно отделение на Окръжен съд – гр.Добрич, а на
30.10.2020 г. Общо събрание на съдиите от Добрички съдебен район,
разглеждащи наказателни дела, е изразено становище за съгласие с
констатациите в акта от проверката.

За 2021 г. не е извършвана проверка на съда от АС-Варна.

През проверявания период ОС–Добрич е извършил на РС от съдебния
район следните проверки:

Ø Съгласно Заповед № 206/18.05.2021 г. са извършени проверки по
чл.  86,  ал.  1,  т.  6  от ЗСВ на работата през 2020  г.  на всички
районни съдилища. Резултатите от проверките са показали
наличие на голям брой постановени отводи от съдиите в някои
районни съдилища. Преобладаващият брой отводи са направени с
оглед наличието на обстоятелства, които не винаги са конкретно
посочени, а е използвана обща формулировка. В други случаи,
обстоятелствата, намерени от съдията за пречка да разгледа
делото са конкретизирани, но самите те не обосновават отвода.
Анализът на резултатите от проверката сочи на голям брой
граждански дела върнати за администриране, като най-честите
пропуски, които се допускат са следните: нередовност на
въззивната жалба, изразяваща се в непосочване адреса на
страната, която подава жалбата, а втората нередовност е свързана
със събирането на държавната такса. Невинаги
първоинстанционният съд преценява колко точно на брой искове
са предявени и при какъв вид съединяване, което от своя страна
се отразява на редовността на първоинстанционното
производство, а оттам и на редовността на въззивната жалба. При
проверката са установени и минимални пропуски, касаещи
деловодната дейност в съдилищата.

Ø Със Заповед № 500/26.11.2021 г. на председателя на ОС-Добрич,
изменена със Заповед № 26/19.01.2022 г., е разпоредено
извършването на годишна проверка за 2021 г. на районните
съдилища от съдебния район по реда на чл. 86, ал. 1, т. 6 ЗСВ. В
доклада от проверката се отбелязва задълбочаваща се липса на
специализация по материя на съдиите от районните съдилища.
Констатирано е, че делата се разглеждат в изискуемите
процесуални срокове и доколкото от това правило има
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изключения, те са в допустим брой. Докладът отбелязва, че през
проверяваната година е увеличен броя на отложените дела, като
причините за това в повече от случаите са за събиране на
доказателства – назначаване и изготвяне на експертизи, разпит на
свидетели и вещи лица и др. В доклада е подчертано, че не малък
брой дела се отлагат, поради нередовно призоваване на страни.
Обърнато е внимание, че следва стриктно да се спазват
изискванията на чл. 52, ал. 1, т. 9 и чл. 83 ал. 5 от Правилника за
администрацията. В един от районните съдилища от съдебния
район е констатирана сериозна концентрация на отводи както по
граждански, така и по наказателни дела. Проверяващите комисии
са обърнали внимание за повишаване на качеството на
постановяваните от районните съдии съдебни актове. Като цяло
екипите, извършили проверката са констатирали много добра
работа във всички районни съдилища както по граждански, така и
по наказателни дела. Обърнато е внимание всеки съд да обсъди
обобщения доклад, както и обобщената справка, да обсъди
констатациите и направените препоръки и да предприеме
действия за отстраняване на допуснатите пропуски и
недопускането им за в бъдеще.

ОС - Добрич прилага принципа за случайния подбор чрез програмен
продукт за случайно разпределение на делата – Централизирана система за
разпределение на делата, от м.октомври 2015 г. до 06.08.2020 г. и от
18.09.2020 г. до 28.02.2021 г.  За периода 07.08.2020 г. до 17.09.2020 г. и от
01.03.2021 г. случайният подбор е осъществяван посредством Единната
информационна система на съдилищата. Разпределението на делата се
извършва от административния ръководител – за граждански дела и от
заместник-председателите – за наказателни и търговски дела. Разглежданите
по дежурство наказателни дела се разпределят от дежурния наказателен
съдия. При необходимост образуването и разпределянето на дела се възлага
със заповед на друг съдия.

В съда действат Вътрешни правила за случайното разпределение на
делата, утвърдени от административния ръководител със  заповед № 27 от
03.02.2015 г., изменени и допълнени със заповед № 176 от 12.05.2015 г.,
заповед № 255 от 01.07.2016 г., заповед № 473 от 23.11.2017 г., заповед №
514/18.12.2017 г., заповед № 299/13.07.2018 г., заповед № 90 от 07.03.2022 г.
и заповед № 180/04.05.2022 г.
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Съдиите, които разглеждат наказателни дела, са работили при 100 %
натоварване. Председателят на съда и заместник – председателите участват
при натовареност съответно от 70%, 90 % и 90 %.

Съдиите дават дежурства съобразно график за дежурствата, който се
изготвя от Председателя, след съгласуване със съдиите, разглеждащи
наказателни дела. По дежурство се разглеждат само наказателни дела.
Съгласно утвърдени Вътрешни правила за случайното разпределение на
делата в съда по време на дежурство се гледат следните видове дела:  по чл.
61, ал. 3; чл. 64; чл. 65; чл. 67; чл. 68; чл. 68а; чл. 69; чл. 70; чл. 72; чл. 73; чл.
73а;; чл. 120; чл. 133; чл. 149; чл. 158; чл. 159а; чл. 161; чл. 164; чл. 165; чл.
182;  чл.  222-223  от НПК;  Глава 36  от НПК;  Закона за екстрадицията и
европейската заповед за арест; чл. 157 и сл. от Закона за здравето; чл. 89 и
следващите от НК; делата по УБДХ; делата по Закона за признаване,
изпълнение и изпращане на съдебни актове за налагане на наказание
лишаване от свобода или на мерки, включващи лишаване от свобода; делата
по Европейската заповед за разследване; делата за разпит посредством
конферентна връзка – видео или телефонна и всички наказателни дела,
разглеждането на които е незабавно или в тридневен срок от датата на
постъпване.

При извършената проверка се установи, че делата се образуват
своевременно в деня на постъпване на книжата в съда или най-късно на
следващия ден. Разпределението на делата е възложено със заповед да се
извършва от заместник административните ръководители и ръководители на
отделения, а при тяхно отсъствие  административния ръководител извършва
тяхната дейност или издава заповед за заместване.

Книжата, по които се образуват дела (искови молби, обжалвани
съдебни актове, искания от прокуратура, заявления за регистрация и др.) се
приемат и обработват в служба Регистратура. При регистрирането в
регистратурата на постъпилия входящ документ  се отразяват вида му и
вносителя. Деловодителят представя постъпилите книжа на съответния
заместник председател за образуване и разпределяне в ЦССРД- до 30.06.2021
г., след това в ЕИСС, най-късно на следващия ден от постъпването им.

При образуване на граждански, наказателни, търговски и фирмени
дела, номерирането им се извършва автоматично за всеки вид и за всяка
календарна година чрез ЦССРД/ЕИСС. Номерът на делото се състои от
последователно обозначени номер на годината, единния информационен код
на съда, номер, обозначаващ характера на делото и петцифрен пореден номер
на делото, единен в съответствие с описните книги по чл. 43, ал. 2 от ПАС.
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Определянето на съдия-докладчик се извършва съгласно Правилата за
случайно разпределение на делата.

Образуваното и разпределено дело се въвежда незабавно и в
деловодната система като едновременно с това се вписва и в съответната
описна книга, съгласно чл. 87 от ПАС.

При разпределяне с програмата за случайно разпределение на делата се
разпечатват протоколи в два екземпляра (с подпис на разпределящия), в които
се отразява извършеното разпределение, като единият екземпляр се прилага
по всяко дело (като първа страница), а другият се прилага в обособена папка
на хартиен носител, което се съхранява в съответното деловодство.

Съдиите, които разглеждат наказателни дела, са работили при 100%
натоварване. Заместник–председателят на съда и председател на наказателно
отделение е с натовареност 90 % наказателни дела.

Съдиите дават дежурства съобразно график за дежурствата, който се
изготвя от заместник председателя и ръководител на наказателно отделение.
Съгласно утвърдени Вътрешни правила за разпределение на делата в ОС -
Добрич по време на дежурство се гледат следните видове дела:

- искания за първоначално вземане или въззивно изменение на мярка за
неотклонение - по чл. 64 НПК на дежурния съдия по график; по чл. 65 НПК –
с начин на разпределение „автоматично“, когато е последващо и
„автоматично“ измежду всички съдии, които поради една или друга причина
са участвали в това производство.

- искания до съда в хода на досъдебното производство/разпити и
разрешение;

- незабавни производства по чл. 362 и сл. от НПК;
- жалби по чл. 61, ал. 3 от НПК- на дежурния съдия по график, с начин на

разпределение „ръчно“, когато е последващо на съдията, определен
първоначално и „автоматично“ измежду всички съдии, които поради една или
друга причина са участвали в това производство.

- предложения и искания по чл. 67, ал. 1 от НПК, направени в
досъдебното производство; жалби по чл. 68, ал. и искания по чл. 68, ал. 5 от
НПК, както и искания по чл. 70, ал. 1 от НПК в досъдебното производство.

- постъпили молби за администриране, след като има произнесен съдебен
акт от съдия-докладчик, който отсъства поради преминаване от един орган на
съдебната власт, към друг, ползва продължителен отпуск (майчинство, по
болест или отсъства повече от 30 дни). Постъпилите за деня искания се
докладват на дежурния съдия на следващия ден.
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Делата, включително и тези съобразно графика за дежурства се
разпределят чрез ЦСРД от съдия, на който е възложено качеството на
разпределение, съгласно заповед на председателя на съда.

Съдиите ползват отпуск, която се разрешава със заповед от
административният ръководител на съда, а при негово отсъствие от
заместник-административните ръководители на съда. Председателят на АС-
Варна разрешава ползването на отпуск на административният ръководител на
съда.

Организация на работата на съда за разглеждане на делата при
условията на чл. 329, ал.3 от ЗСВ: със заповеди са определени делата, които
се разглеждат през съдебната ваканция:

- По чл. 61-65 от НПК;
- По чл. 66 от НПК – последици от неизпълнение на МНО;
- По чл. 67 от НПК – забрана за доближаване на пострадалия;
- По чл. 68, ал. 4 от НПК;
- По чл. 69 и чл. 69, ал. 4 от НПК;
- По чл. 70 от НПК;
- По чл. 72 и чл. 73 от НПК;
- По чл. 111 от НПК;
- По чл. 159а от НПК;
- По чл. 161-164 от НПК;
- По чл. 222 и чл. 223 от НПК:
- По чл. 243 от НПК; споразумения, първоинстанционни дела със

задържани лица; ЕЗР;
- По чл. 7 от УБДХ;
- Граждански дела за издръжка, за незаконно уволнение;
- Искания за обезпечаване на издръжка;
- Делата по Закона за защита срещу домашното насилие;
- Дела по несъстоятелност;
- Дела за осиновяване на дете;
- Делата за издръжка, за родителски права на ненавършили

пълнолетие деца и за незаконно уволнение;
- Делата, за които закон предвижда разглеждане в срок, по-кратък от

един месец.
През 2020 г. в ОС–Добрич  е издадена една заповед за поощрение на

съдии и съдебни служители за изплащане на допълнително трудово
възнаграждение - № 470/03.12.2020 г.
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През 2021 г. в ОС –Добрич е издадена една заповед за поощрение на
съдии и съдебни служители за изплащане на допълнително трудово
възнаграждение - № 528/08.12.2021 г.

През проверяваните години не са издавани заповеди за налагане на
наказания на съдии и съдебни служители.

ІІ. СЪДЕБНА  АДМИНИСТРАЦИЯ
В ОС – Добрич  съдебните служители са структурирани съобразно чл. 14

от ПАС на обща и специализирана администрация.
Съдебната администрация е структурирана в:
1. Обща  -  със звена: финансова дейност и снабдяване; стопанисване

и управление на съдебното имущество; информационно
обслужване,  статистика и информационни технологии; пресслужба
и информация

2. Специализирана - със звена:  РКИ; регистратура; съдебно
деловодство, съдебни секретари; архив; служба връчване на
призовки и съдебни книжа.

В ОС – Добрич щатната численост за съдебни служители обща и
специализирана администрация е 34 бр. през 2020 година и 37 бр. през 2021
година.

Съотношението на броя на съдиите и съдебните служители за 2020
година е 1:1,89, а за 2021 година е 1:2,06.

Относима за настоящата проверка е работата на част  от
специализираната администрация, в която влизат следните служби:
        - Регистратура - дейността се изпълнява от двама служители, назначени
на длъжност „Съдебен деловодител“. На тях са възложени дейностите по
регистрацията на входящите и изходящите документи и въвеждането на
първоначалните данни и иницииращи документи в електронната деловодна
система на съда – ЕИСС и САС. Служителите са подчинени на
административния ръководител и  съдебния администратор, като се отчита и
докладва директно на тях. Служителите работят пряко и със заместник-
председателите на съда, като им докладва ежедневно постъпилите дела за
разпределение. Служителите оказват съдействие на всички магистрати при
изпълнение на задълженията им във връзка с администрирането и работата по
делата, както и на останалите съдебни служители.
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- РКИ - дейностите по регистрация на документи, които представляват
класифицирана информация, тяхната обработка и архивиране, се
осъществяват от  административният секретар, който изпълнява функции на
служител по сигурността на информацията, съдебен секретар, който
изпълнява функции на „завеждащ регистратура за класифицирана
информация“ и съдебен деловодител, на когото са възложени функции на
„заместник-завеждащ регистратура за класифицирана информация“.

- Съдебно деловодство - осъществява цялостната дейност по образуване
и обработка на съдебните дела, изпълнява разпорежданията на съдиите по
конкретни дела, изготвя удостоверения, книжа и призовки за страните,
подрежда и номерира всички писмени доказателства по делата. Служба
„Съдебно деловодство“ е разделено на три отделения – гражданско,
наказателно и търговско. В гражданско отделение работят трима
деловодители, в наказателно и търговско – по двама.

- Съдебни секретари се състои от 7 служители. В служба „Съдебни
секретари“ работят  по двама в гражданско, търговско и наказателно
отделение, а един изпълнява техническа служба при председателя. Те са
подчинени пряко на административния ръководител и съдебния
администратор, като докладват и се отчитат пред тях.

- Архив - работи един служител, назначен на длъжността “Съдебен
архивар“. Той се подчинява пряко  на административния ръководител и
съдебния администратор, като докладва и се отчита пред тях. При изпълнение
на служебните си задължения , изпълнява разпорежданията и указанията на
съдиите по конкретните им дела, работи в екип и взаимодейства с всички
останали служители от общата и специализираната администрация

- Служба по връчване на призовките - работят 4 служители на длъжност
„Призовкар“ и се подпомагат от служител назначен на длъжността „шофьор“.
Те са подчинени пряко на административния ръководител и съдебния
администратор. При изпълнение на служебните си задължения те  се
подчиняват на разпорежданията и указанията на съдиите по конкретните им
дела, работят в екип и взаимодействат с всички останали служители от
общата и специализираната администрация.

При постъпване на съответните книжа даващи основание за образуване
на наказателно производство от съответния вид, те се завеждат, докладват и
съответното дело се образува в същия ден или най-късно на следващия ден от
зам. председател – ръководител на съответното отделение, като се извършва
разпределение на принципа на случайното разпределение на делата, като в
тях се прилага протокол от избора на съдия–докладчик.
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Кориците на делата са оформени по съответния ред.
Изготвянето на призовките и съобщенията за призованите лица след

образуване на делото и след съдебно заседание се извършва в срок от 1-3 дни,
като срока се спазва по всички наказателни дела.

Съдебните протоколи по делата се изготвят в срок от 3 дни след
съдебното заседание, като срока се спазва по всички наказателни дела.

Връчването на призовки, съобщения или преписи от жалба на участвали
в производството страни се извършва до 3 дни. Изпращането на преписи от
решенията или от жалби на страните по тях се извършва най-късно на
следващия ден след предаване на решеното дело в деловодството, като срока
се спазва по всички наказателни дела.

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

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

Проверката констатира, че през 2020 годна не се поставя жълт етикет
върху всички папки на бързите производства, съгласно чл. 82, ал. 5 от ПАС .
Също така през проверявания период (01.01.2020г. до 31.12.2021 г.) стриктно
се е спазвала разпоредбата на чл. 80 от ПАС при образуването на
наказателните дела в ОС– Добрич.

Съдебните актове се публикуват на интернет страницата на съда редовно
и в бързи срокове.

В съда се водят следните книги:
- на електронен носител: регистър на отсрочените по обективни причини

дела.
- на хартиен носител: регистър на заявленията за достъп до обществена

информация; разносна книга; регистър на юридическите лица с нестопанска
цел и другите юридически лица, които на са търговци; регистър по Закона за
електронните съобщения.

  В регистратура за класифицирана информация: Регистър на отчетните
документи; Регистър за отчет на СРС и ВДС – изходящ; Регистър за отчет на
СРС и ВДС – входящ; Регистър за отчет на експедиционни писма и описи за
предаване на материали, съдържащи класифицирана информация – входящ и
изходящ; Регистър за входящи и изходящи материали по СРС –
некласифициран; Регистър за отчет на работни тетрадки, съдържащи
класифицирана информация; Регистър за отчет на печатите и щемпелите;
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Книга за контрол на регистратурата; Регистър за отчет на класифицирани
технически носители; Регистър за проведено обучение в областта на
сигурността на лицата, допуснати до работа с класифицирана информация;
Регистър за водене на отчет на служителите, допуснати до работа с
класифицирана информация; Регистър за делата по проучване; Регистър за
входящи и изходящи документи с ниво на класификация „строго секретно“;
Регистър за входящи и изходящи документи с ниво на класификация
„секретно“; Регистър за входящи и изходящи документи с ниво на
класификация „поверително“; Регистър за входящи и изходящи документи с
ниво на класификация „за служебно ползване“ и Регистър за специалните
разузнавателни средства.

 В наказателно деловодство: книга за веществени доказателства.
- на хартиен и електронен носител: входящ и изходящ дневник, регистър

на предоставени данни от НБД „Население“, регистър за проверка в
системата на НАП за актуални трудови договори, регистър на отводи и
самоотводи.

В наказателно деловодство: азбучен указател за образуваните
наказателни дела; описна книга първоинстанционни и въззивни дела; срочна
книга за открити съдебни заседания – първа и въззивна инстанция; книга за
закрити и разпоредителни съдебни заседания – първа и въззивна инстанция;
книга за привеждане в изпълнение на влезли в сила присъди; регистър на
изпълнителните листове, издадени за държавни такси и суми, присъдени в
полза на съдебната власт; регистър на актовете, с които преписката е върната,
респективно производството по делото е прекратено и върнато на
първоинстанционния съд за поправка на очевидна фактическа грешка,
допълване, изменение в частта за разноските на решението или отстраняване
на нередовности и за администриране на жалбата; книга за входящи молби за
правна помощ и други правни инструменти за международно сътрудничество;
книга за получени и върнати призовки и съдебни книжа; книга за глоби и
присъдени на държавата суми; архивна книга.

I. Проверени книги на хартиен носител:

1. Описна книга за 2020 г. – наказателни дела I инстанция,  прошнурована,
прономерована, подлепена, подпечатана, с подпис на председателя на съда и
съд. администратор,  започната е на 01.01.2020 г. до 06.08.2020 г. и от
18.09.2020 г. и е приключена на 31.12.2020 г. – дела образувани в САС.
Разпечатката съдържа 66 л. с последен запис по АНД № 392/30.12.2020 г. и е
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приключена по установения ред – заверена с подпис на административен
ръководител и съдебен администратор.

Дела образувани в ЕИСС от 07.08.2020 г. до 17.08.2020 г. Разпечатката
съдържа 6 л., с последен запис по  НОХД № 253/17.09.2020 г.

В книгата се съдържа разпечатка на наказателни дела - въззивна инстанция
образувани в САС, започната е на 01.01.2020 г. до 06.08.2020 г. и от
18.09.2020 г. и е приключена на 31.12.2020 г. – дела образувани в САС.
Разпечатката съдържа 13 л. с последен запис по ВЧНД № 393/31.12.2020 г. и е
приключена по установения ред – заверена с подпис на административен
ръководител и съдебен администратор.  Дела образувани в ЕИСС от
07.08.2020 г. до 17.08.2020 г. Разпечатката съдържа 3 л., с последен запис по
ВЧНД № 254/17.09.2020 г.

Всички графи са попълнени коректно и са водени по определения ред.
2. Описна книга за 2021 г. – наказателни дела I инстанция,  прошнурована,

прономерована, подлепена, подпечатана, с подпис на председателя на съда и
съд. администратор,  започната е на 01.01.2021 г. до 28.02.2021 г. дела
образувани в САС. Разпечатката съдържа 19 л. с последен запис по ЧНД №
79/28.02.2021 г. и е приключена по установения ред – заверена с подпис на
административен ръководител и съдебен администратор.

Дела образувани в ЕИСС от 01.03.2021 г. до 31.12.2021 г. Разпечатката
съдържа 112 л., с последен запис по  ЧНД № 487/30.12.2021 г.

В книгата се съдържа разпечатка на наказателни дела - въззивна инстанция
образувани в САС, започната е на 01.01.2021 г. до 28.02.2021 г. – дела
образувани в САС. Разпечатката съдържа 3 л. с последен запис по ВНОХД №
69/23.02.2021 г. и е приключена по установения ред – заверена с подпис на
административен ръководител и съдебен администратор.

Дела образувани в ЕИСС от 01.03.2021 г. до 31.12.2021 г. Разпечатката
съдържа 22 л., с последен запис по  ВАНД № 488/30.12.2020 г.

Всички графи са попълнени коректно и са водени по определения ред.
3. Книга за закрити заседания – наказателни дела за 2020 г., общо за  първа

и въззивна инстанция,  прошнурована, прономерована, подлепена,
подпечатана, с подпис на председателя на съда и съд. администратор,
започната е на 06.01.2020 г. до 30.12.2020 г. Разпечатката съдържа 155 л. в
това число разпечатка от САС – 152 л. и разпечатка от ЕИСС – 3 л.
Приключена по установения ред – заверена с подпис на административен
ръководител и съдебен администратор.

Всички графи са попълнени коректно и са водени по определения ред.
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4. Книга за закрити заседания – наказателни дела за 2021 г., общо за  първа
и въззивна инстанция,  прошнурована, прономерована, подлепена,
подпечатана, с подпис на председателя на съда и съд. администратор,
започната е на 04.01.2021 г. до 10.12.2021 г. Разпечатката съдържа 70 л. в това
число разпечатка от САС – 49 л. и разпечатка от ЕИСС – 21 л. Приключена по
установения ред – заверена с подпис на административен ръководител и
съдебен администратор.

Всички графи са попълнени коректно и са водени по определения ред.
5. Книга за открити заседания по наказателни дела за 2020 г. –

първоинстанционни и въззивни. Прошнурована, прономерована, подлепена,
подпечатана, с подпис на председателя на съда и съд. администратор,
започната е на 01.01.2020 г. до 06.08.2020 г. и от 18.09.2020 г. и е приключена
на 31.12.2020 г. – дела образувани в САС. Разпечатката съдържа 77 л. с
последен запис по ЧНД № 380/30.12.2020 г. и е приключена по установения
ред – заверена с подпис на административен ръководител и съдебен
администратор.

Дела образувани в ЕИСС от 07.08.2020 г. до 17.08.2020 г. Разпечатката
съдържа 8 л., с последен запис по  НОХД № 241/08.12.2020 г.

В книгата се съдържа разпечатка на наказателни дела - въззивна инстанция
образувани в САС, започната е на 01.01.2020 г. до 06.08.2020 г. и от
18.09.2020 г. и е приключена на 31.12.2020 г. – дела образувани в САС.
Разпечатката съдържа 22 л. с последен запис по ВЧНД № 389/29.12.2020 г. и е
приключена по установения ред – заверена с подпис на административен
ръководител и съдебен администратор.

Дела образувани в ЕИСС от 07.08.2020 г. до 17.08.2020 г. Разпечатката
съдържа 6 л., с последен запис по  ВАНД № 224/08.12.2020 г.

Всички графи са попълнени коректно и са водени по определения ред.
6. Книга за открити заседания по наказателни дела за 2021 г. –

първоинстанционни и въззивни. Прошнурована, прономерована, подлепена,
подпечатана, с подпис на председателя на съда и съд. администратор,
започната е на 01.01.2021 г. и е приключена на 31.12.2021 г. – дела
образувани в САС и ЕИСС. Делата образувани в ЕИСС са с първи запис от
08.01.2021 г. и с последен запис под № 180 – ЧНД № 486/30.12.2021 г.
Разпечатката съдържа 119 л. и е приключена по установения ред – заверена с
подпис на административен ръководител и съдебен администратор.

Първоинстанционни наказателни дела образувани в САС – първи запис от
13.01.2021 г., последен запис под № 70 от 1612.2021 г. – НОХД № 306/2020 г.
Разпечатката съдържа 64 л.
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В книгата се съдържа разпечатка на наказателни дела - въззивна инстанция
образувани в ЕИСС, започната е на 04.03.2021 г. до 16.12.2021 г. Разпечатката
съдържа 27 л. с последен запис по ВЧНД № 457/2021 г. и е приключена по
установения ред – заверена с подпис на административен ръководител и съд.
администратор.

Дела образувани в САС от 12.01.2021 г. до 21.10.2021 г. Разпечатката
съдържа 10 л., с последен запис по  ВНОХД № 16/2021 г.

Всички графи са попълнени коректно и са водени по определения ред.
7.  Книга за изпълнение на влезли в сила присъди и определения за 2020 г.

Книгата представлява разпечатка от електронният регистър, подвързан в
кожена папка, е започната на 06.01.2020 г. и е приключена с № 52 по НОХД
№ 397/2019 г. на 30.12.2020 г. Прошнурована, подлепена, прономерована,
подпечатана, с подпис на председателя на съда и съд. администратор,
съдържа 78 л. При проверката се установи, че има регулярни (ежемесечни)
проверки и е приключена по установения ред - с отбелязване на последното
дело, с дата и с подписи на проверяващите лица. Всички графи са попълнени
коректно и са водени по определения ред.

8. Книга за изпълнение на влезли в сила присъди и определения за 2021 г.
Книгата представлява разпечатка от електронният регистър, подвързан в
кожена папка, започната е на 07.01.2021 г. и е приключена с последен запис
по № 50 по НОХД № 471/2021 г. на 29.12.2021 г. Прошнурована, подлепена,
прономерована, подпечатана, с подпис на председателя на съда и съд.
администратор, съдържа 77 л. При проверката се установи, че има регулярни
(ежемесечни) проверки и е приключена по установения ред - с отбелязване на
последното дело, с дата и с подписи на проверяващите лица. Всички графи са
попълнени коректно и са водени по определения ред.

9. Книга за веществени доказателства за 2020 г. и 2021 г. Книгата е
започната на 03.01.2020 г. и приключена на 17.12.2021 г. Същата е
прономерованa, прошнурованa, подлепенa, подпечатанa, с подпис на
председателя на съда, съдържа 102 л. Вътре в книгата са приложени
протоколи за приемо-предаване на ВД.

В отделна папка с твърди корици са приложени протоколи за
унищожаване на ВД от 2018 г. и към момента на проверката. Календарните
години са отделени с разделители. В протоколите е посочен конкретния
метод/начин за унищожаване на ВД.

9. Азбучник по наказателни дела започнат за 2020 г. за периоди – САС от
01.01.2020 г. до  06.08.2020 г. ЕИСС от 07.08.2020 г. до 17.09.2020 г. и САС от
18.09.2020 г. до 31.12.2020 г.
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Представлява разпечатка от електронният регистър за образуваните НД в
посочените периоди от № 1 до № 393. Прошнурован, прономерован,
подлепен, подпечатан, с подпис на председателя на съда и съд.
администратор, съдържа 30 л. Всички графи са попълнени коректно и са
водени по определения ред.

10. Азбучник по наказателни дела започнат за 2021 г. за периоди – САС от
01.01.2020 г. до 28.02.2020 г. и ЕИСС от 01.03.2021 г. до 31.12.2021 г.

Представлява разпечатка от електронният регистър за образуваните НД в
посочените периоди от № 1 до № 393. Прошнурован, прономерован,
подлепен, подпечатан, с подпис на председателя на съда и съд.
администратор, съдържа общо 42 л. Към книгата е приложен протокол от
31.03.2022 г., относно липсваща информация в азбучника за дела образувани
в ЕИСС. Всички графи са попълнени коректно и са водени по определения
ред.

11. Заповедна книга за 2020 г. В класьори с твърди корици са поставени,
подредени в хронологичен ред, екземпляри от издадените заповеди на
председателя на съда. За 2020 г. е започната със Заповед № 1 от 02.01.2020 г.
и приключена със Заповед № 516 от 30.12.2020 г.

12. Заповедна книга за 2021 г. В класьори с твърди корици са поставени,
подредени в хронологичен ред, екземпляри от издадените заповеди на
председателя на съда. За 2021 г. е започната със Заповед № 1 от 04.01.2021 г.
и приключена със Заповед № 571 от 30.12.2021 г.

В хода на проверката не бяха констатирани пропуски при попълване на
проверените книги.

 Като добра практика в ОС–Добрич, следва да се отбележи, че се водят
следните допълнителни книги:

1. Архивна книга за наказателни дела за 2020 г. Книгата представлява
разпечатка от електронният регистър. Подпечатана, прономерована,
прошнурована и подлепена, съдържа 51 л., с подпис на председателя на съда
и съд. администратор. Започната за 18.02.2020 г. до 08.10.2020 г. Приключена
по установения ред.

2. Архивна книга за наказателни дела, води се за 2021 г. Книгата
представлява разпечатка от електронният регистър. Подпечатана,
прономерована, прошнурована и подлепена, съдържа 35 л., с подпис на
председателя на съда и съд. администратор. Започната за 25.01.2021 г. до
10.06.2021 г. Приключена по установения ред.
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3. Регистър по чл. 251, ал. 4 от ЗЕС. Книгата е започната от 2015 г. и се
води и към момента на проверката. За 2020 г. има постъпили 20 искания, като
19 от тях са разрешение. За 2021 г. има постъпили 34 искания, като всичките
са разрешени. Прономерована, прошнурована, подлепена, подпечатан и с
подпис на председателя на съда и съд. администратор, съдържа 79 л.

4. Регистър по чл. 39, т. 13 от ПАС за 2020 г. – представлява разпечатка от
електронен регистър за периода от 01.01.2020 г. до 07.05.2021 г. на върнатите
за администриране дела на първоинстанционните съдилища в съдебен район
на ОД-Добрич. Има осем записа, последният е по ВНЧХД № 43/21 г.,
регистъра съдържа 2 л.

В отделна ПВЦ папка се води регистър по чл. 39, т. 13 от ПАС по
наказателни дела за 2021 г., съдържа 1 лист със 5 записа по 5 дела върнати за
администриране на РС, като са посочени делата, основанието и датата на
изходящото писмо.

5. Регистър на изпълнителни листове, издадени за държавни такси и суми,
присъдени в полза на съдебната власт за 2020 г. – представлява разпечатка от
електронен регистър за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г., регистъра
съдържа 10 л. Прономерован, прошнурован, съхранява се в ПВЦ папка.

6. Регистър на изпълнителни листове, издадени за държавни такси и суми,
присъдени в полза на съдебната власт за 2021 г. – представлява разпечатка от
електронен регистър за периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г., регистъра
съдържа 20 л. Прономерован, прошнурован, съхранява се в ПВЦ папка, като
за САС са 17 л. и 3 л. за ЕИСС.

7. Книга за входящи молби за правна помощ и други правни инструменти
за международно сътрудничество по наказателни дела – започната на
01.01.2021 г. до 31.12.2021 г. Представлява разпечатка от електронната
система в ПВЦ папка – приложение по 1б ПАС-чл. 39, ал. 3. Прономерована,
прошнурована, подлепена, подпечатана, с подпис на председателя на съда и
съд. администратор, съдържа 18 л. Всички графи са попълнени коректно и са
водени по определения ред.

8. Регистър на отводите/самоотводите по наказателни дела за 2020 г. Води
в електронен вид, представи ни се разпечатка от електронния регистър за
всяка година от проверявания период- за 2020 г. има 11 отвода/самоотвода по
наказателни дела, за 2021 г. са 16 отвода/самоотвода по наказателни дела. В
графа „Мотиви за отвода“ е посочено основанието, на което се е отвел
съдията-докладчик от разглеждане на делото.

9. Разносна книга – започната е на 08.01.2018 г. и се води и към момента на
проверката. Всяка година е отделена с разделител. Всички графи са
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попълнени четливо, прономерована, прошнурована, подлепена, подписана,
подпечатана, съдържа 106 л., с подпис на председателя на съда и съд.
администратор.

ІІІ. ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Техническата обезпеченост на магистратите за бърз и лесен достъп до
актуалното българско законодателство и правото на ЕС гарантират по-бързо и
по-качествено правораздаване. Информационните технологии позволяват по-
голяма прозрачност в работата на съда и улесняват гражданите при
упражняване на правото за достъп до информация.

В съда има въведени писмени правила със заповед на
административния ръководител за управление на информацията и ІТ
технологиите.

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

Всички съдии и служители са обучени за работа с MS Office, MS Word,
Internet Explorer, Outlook Express, а деловодителите и с  Adobe Acrobat Reader.
Всички работни места са оборудвани с компютърна техника, която
перманентно се обновява. Всички работни места са свързани с в локална
компютърна мрежа с 3 бр. сървъра. Компютрите се поддържат в много добро
хардуерно и софтуерно състояние и отговарят на съвременните изисквания.

Деловодната програма „САС съдебно деловодство“ е в експлоатация от
2001 г. От 30.06.2021 г. е в експлоатация софтуерната система ЕИСС. Тя се
използва от магистратите и специализираната администрация.

Съдът използва правно - информационната система „Апис 7“ - всички
модули. Системите са в мрежови варианти и са достъпни от всички работни
места. Периодично се актуализират внедрените програмни продукти.

Интернет - сайтът на ОС–Добрич се поддържа ежедневно в актуално
състояние и предоставя информация относно: историята на съда, обхвата на
съдебния район, съдебните органи, настанени в съдебната палата,
администрацията на съда и разположението й в сградата, банковите сметки,
графика на съдебните заседания, съдебните актове, електронните услуги,
дейността на пресслужбата, съдебните заседатели, съдебните преводачи,
вещите лица, стажант юристите, профил на купувача, полезна информация,
конкурси, полезни връзки. Освен богатата справочна информация, съгласно
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изискванията на Закона за съдебната власт, в нея се публикуват отчетните
доклади за работата на съда и други.

 ІV. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА

А. 2020 г.
В ОС–Добрич има наказателно отделение (НО). Ръководител на

отделението е съдия Петър Монев.
През първата година от проверявания период наказателни дела са

разглеждали съдиите: Петър  Монев, Калина  Димитрова, Атанас Каменски,
Деница  Петрова, Милена  Хараламбиева и Калиптен  Алид.

ОС - Добрич разполага с достатъчно съдебни зали, за да се провеждат
заседанията според законовите срокове.

Отпускът на съдиите се разрешава със заповед на председателя на съда, а
при негово отсъствие от заместник-административните ръководители.
Председателят на АС-Варна разрешава ползването на отпуск на председателя
на съда.

През 2020 г. съдиите са ползвали отпуск както следва:

Имена на съдията Отпуск
Петър Монев 44 дни
Калина Димитрова 28 дни
Атанас Каменски 34 дни
Деница Петрова 64 дни отпуск бременност и

раждане
Милена Хараламбиева 41 дни
Калиптен Алид 36 дни

През 2020 г.  в ОС –  Добрич има 11 отвода/самоотвода от разглеждане
на дела. По съдии както следва:

№ по ред Дело – номер и година
Съдия - докладчик:

1. ВЧНД № 7/2020 г. Атанас Каменски
2. ВЧНД № 51/2020 г. Атанас Каменски
3. НОХД № 211/2020 г. Калиптен Алид
4. ВНОХД № 119/2020 г. Милена Хараламбиева
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5. ВНЧД № 126/2020 г. Деница Петрова
6. НОХД № 170/2020 г. Атанас Каменски

7. ВНЧХД № 348/2020 г.
К. Димитрова, Д. Петрова,
М. Хараламбиева

8.
ВНЧХД № 348/2020 г. Петър Монев, Атанас

Каменски, Калиптен Алид

9. ВНЧХД № 348/2020 г. Диана Дякова, Георги
Павлов, Георги Пашалиев

10.
ВНЧХД № 348/2020 г. Теменуга Стоева, Галина

Жечева, Павлина Паскалева

11. ВНЧХД № 348/2020 г. Г. Ханджиева, Д. Николова,
Ж. Маргенова

От проверените дела с направени отводи/самоотводи не се установи
нарушаване на формалните законови изисквания на чл. 29 от НПК.

През 2020 г. съдиите  са имали следния брой съдебни заседания:

Съдия
Първа инстанция Въззивна инстанция

докладчик член на
състав докладчик член на

състав
1. Г.Ханджива 0 2 0 0
2. Петър Монев 37 12 16 16
3. Т.Стоева 0 1 0 1
4. Диана Дякова 0 1 0 0
5. К. Димитрова 39 20 6 21
6. Галина Жечева 0 1 1 4
7. Ат. Каменски 34 15 8 18
8. Деница Петрова 20 11 10 18
9. М. Хараламбиева 44 16 14 18
10. Калиптен Алид 42 11 16 18
11. Г. Пашалиев 0 1 0 17

През 2020 г. в ОС – Добрич са поставени за разглеждане общо 417 броя
наказателни дела. От тях:
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Разгледаните наказателни дела първа инстанция са общо 282 бр.
наказателни дела, от които новообразувани 264  бр. и 18 бр. останали от
предишен период. Няма разгледани дела с висок обществен интерес.

Разгледаните въззивни наказателни дела са общо 135 бр., от които
новообразувани 129 бр. и 6 бр. останали от предишен период.

        През 2020 г. останали от предишни периоди са общо 24 бр., от които 18
бр. наказателни дела като първа инстанция (от тях 15 бр. НОХД и 3бр. ЧНД)
и 6 бр. наказателни дела като въззивни инстанция (от тях 2 бр. ВНОХД , 1 бр.
ВАНД, 3 бр. ВНЧХД), което е 5.75  % от поставените за разглеждане общо
417 бр. наказателни дела като първа и въззивна инстанция.

През 2020 г. от проверявания период в ОС–Добрич са приключили 237
бр. наказателни дела. От тях по съдии, както следва:

Съдия Петър Монев

Несвършени дела

към 01.01.2020 г.

Постъпили

дела през 2020

г.

Всичко дела за

разглеждане

Свършени

дела през 2020

г.

Несвършени дела

към 31.12.2020 г.

НОХД 4 5 9 7 2

ЧНД 0 43 43 43 0

НАХД 0 0 0 0 0

ВНОХД 0 3 3 3 0

ВЧНД 0 21 21 21 0

ВНЧХД 0 4 4 3 1

ВНАХД 0 4 4 3 1

4 80 84 80 4

Съдия Калина Дмитрова

Несвършени дела

към 01.01.2020 г.

Постъпили

дела през

2020 г.

Всичко дела за

разглеждане

Свършени дела

през 2020 г.

Несвършени дела

към 31.12.2020 г.

НОХД 4 10 14 9 5

ЧНД 1 25 26 25 1
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НАХД 0 1 1 0 1

ВНОХД 1 4 5 4 1

ВЧНД 0 7 7 6 1

ВНЧХД 1 3 4 2 2

ВНАХД 0 0 0 0 0

7 50 57 46 11

Съдия Атанас Каменски
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20

20
г.
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ос
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ли
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20
20
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ез

20
20

г.

Н
ес

въ
рш

ен
и

де
ла

къ
м

31
.1

2.
20

20
г.

НОХД 3 10 13 10 3

ЧНД 0 28 28 28 0

НАХД 0 1 1 1 0

ВНОХД 0 5 5 5 0

ВЧНД 0 7 7 7 0

ВНЧХД 0 2 2 2 0

ВНАХД 0 1 1 1 0

3 54 57 54 3

Съдия Деница Петрова

Несвършени

дела

към 01.01.2020

г.

Постъпили

дела през

2020 г.

Всичко дела за

разглеждане

Свършени

дела през

2020 г.

Несвършени

дела

към 31.12.2020

г.

НОХД 1 7 8 6 2

ЧНД 0 23 23 23 0

НАХД 0 0 0 0 0

ВНОХД 0 2 2 2 0

ВЧНД 0 11 11 10 1

ВНЧХД 0 3 3 1 2

ВНАХД 0 1 1 0 1

1 47 48 42 6
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Съдия Милена Хараламбиева
Несвършени

дела

към 01.01.2020

г.

Постъпили

дела през

2020 г.

Всичко дела за

разглеждане

Свършени

дела през

2020 г.

Несвършени

дела

към 31.12.2020

г.

НОХД 2 7 9 8 1

ЧНД 2 34 36 36 0

НАХД 0 0 0 0 0

ВНОХД 0 4 4 4 0

ВЧНД 0 18 18 17 1

ВНЧХД 2 2 4 3 1

ВНАХД 0 2 2 2 0

6 67 73 70 3

Съдия Калиптен Алид

Несвършени

дела

към 01.01.2020

г.

Постъпили

дела през

2020 г.

Всичко дела за

разглеждане

Свършени

дела през

2020 г.

Несвършени

дела

към 31.12.2020

г.

НОХД 1 9 10 6 4

ЧНД 0 48 48 48 0

НАХД 0 1 1 1 0

ВНОХД 1 6 7 7 0

ВЧНД 0 15 15 15 0

ВНЧХД 0 2 2 1 1

ВНАХД 1 1 1 2 0

3 82 85 80 5

Съдия Галатея Ханджиева

Несвършени

дела

към 01.01.2020

г.

Постъпили

дела през

2020 г.

Всичко дела за

разглеждане

Свършени

дела през

2020 г.

Несвършени

дела

към 31.12.2020

г.

ЧНД 0 12 12 12 0

12 12 12 0
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Съдия Жечка Маргенова
Несвършени

дела

към 01.01.2020

г.

Постъпили

дела през

2020 г.

Всичко дела за

разглеждане

Свършени

дела през

2020 г.

Несвършени

дела

към 31.12.2020

г.

ВЧНД 0 1 1 1 0

1 1 1 0

Натовареността на съдиите в ОС-Добрич  е разпределена по видове
дела така, че да се постигне максимална равнопоставеност от гледна точка на
натовареността.

І.НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА ПЪРВА ИНСТАНЦИЯ

През 2020 г.  ОС–Добрич е приключил 263 бр. наказателни дела първа
инстанция, с индивидуални показатели както следва: НОХД – 46 бр. т.е. 17.5
%, ЧНД - 215 бр. т.е. 81.74 % и НАХД – 2 бр. т.е. 0.76 %.

 Делата се образуват в деня на постъпването им в съда или на следващия
работен ден от заместник–председателя на съда и ръководител на съответното
отделение.

През 2020 г. от общо приключилите 263 наказателни дела първа
инстанция, прекратени са общо 33 бр. дела, от които 28 бр. споразумения, а 5
бр. по други причини, както следва:

- по давност – НОХД № 329/2019 г. с докладчик съдия Калина
Димитрова;

- НОХД № 235/2020 г. и НОХД № 271/2020 г. с докладчик съдия Деница
Петрова – първото, поради неодобрено споразумение, второто на
основание чл.247а ал.3 НПК /стар/;

- НАХД № 71/2020 г. с докладчик съдия Калиптен Алид – прекратено в
закрито заседание на основание чл. 377, пр. 2 от НПК.

-  НОХД № 263/2020 г. с докладчик съдия Петър Монев, производството
е образувано по реда на Глава ХХІХ от НПК, в 4 съдебни заседания
обвиняемият не се е явил, а в последното – петото, прави отказ от
постигнатото споразумение.
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 През 2020 г. от общо приключилите 122 наказателни дела въззивна
инстанция.

В края на 2020 г. са останали несвършени 32 бр. наказателни дела, от
които първа инстанция – 19 бр. и 13  бр. въззивни дела, по съдии, както
следва:

- Съдия Петър Монев – 4 бр.;
- Съдия Калина Димитрова – 11 бр.;
- Съдия Атанас Каменски –3 бр.;
- Съдия Деница Петрова – 6 бр.
- Съдия Милена Хараламбиева – 3 бр.
- Съдия Калиптен Алид – 5 бр.

През първата половина от проверявания период ОС–Добрич не е върнал
дела на прокурора на основание  чл. 248, ал. 1, т. 3 от НПК.

През 2020 г. ОС–Добрич е постановил 4 бр. оправдателни присъди от
общо решени 46 бр. НОХД, като по две от делата подсъдимите са
оправдани от части. С изцяло оправдателни присъди са подсъдимите по 2
бр. дела, както следва:
Ø НОХД № 65/2017 г. – подсъдимата е намерена за невиновна за

повдигнатите обвинения по чл.283а т.1 във вр. с чл.282 ал.2 предл.
първо и второ, във вр. с чл.282 ал.1 във вр. с чл.26 ал.1 от НК;

Ø НОХД № 211/2018 г. – подсъдимият е оправдан по повдигнатото му
обвинение за престъпление по чл.123 ал.1 от НК;

Ø НОХД № 47/2019 г. – подсъдимият е признат за невиновен по
повдигнатото му обвинение за присвояване в размера  над сумата от
8 814 900 лв. и

Ø НОХД № 397/2019 г. – подсъдимият е оправдан по първоначално
повдигнатото обвинение по т.11, пр.1 от чл.116 от НК-относно
осъществяването на процесното престъпление по хулигански подбуди.

Този показател характеризира добрата работа на съда и прокуратурата.

През 2020 г. в ОС–Добрич  няма дела, по които подсъдимият е бил
непълнолетен.

През 2020 г. в ОС–Добрич  няма образувани  дела по глава 34, раздел І от
НПК - ”Прилагане на принудителни медицински мерки”.
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През 2020 г. в ОС–Добрич  няма разгледани дела  по реда на глава 35 от
НПК „Производства във връзка с изпълнения на наказанията”.

По реда на гл. 29 от НПК „Решаване на делото със споразумение” са
разгледани 28 бр. дела, като 25 бр. дела са били по реда на чл. 382 от НПК, по
внесени споразумения от прокуратурата. Общо 3 дела са решени по реда на
чл.384 от НПК – по одобрено споразумение постигнато в съдебно заседание.

Ø Съдия Петър Монев – 4 бр., 1 бр. от които не е одобрено;
Ø Съдия Калина Димитрова – 5 бр.;
Ø Съдия Атанас Каменски – 6 бр.;
Ø Съдия Деница Петрова – 3 бр.;
Ø Съдия Милена Хараламбиева – 5 бр. и
Ø Съдия Калиптен Алид – 5 бр.

По реда на гл. 28, НПК „Освобождаване от наказателна отговорност с
налагане на административно наказание” са разгледани  2 бр. дела, като
съдебният акт и по двете е изготвен в срок до 1 месец от обявяване на делото
за решаване.

По реда на гл. 27 от НПК „Съкратено съдебно следствие в производство
пред първата инстанция” са разгледани  7 бр. дела:

Ø Съдия Петър Монев е разгледал 2 бр.
Ø Съдия Калина Димитрова е разгледала 2 бр.
Ø Съдия Атанас Каменски е разгледал 2 бр.
Ø Съдия Калиптен Алид е разгледала 1 бр.

През 2020 г. няма дела, които да са били разгледани по реда на гл. 26
„Ускоряване на наказателното производство”.

През 2020 г. няма дела, разгледани по реда на гл. 24 НПК „Бързо
производство”.

През първата година от проверявания период са приключили 145 бр.
частни наказателни дела първа инстанция.

Видове
ЧНД

Съдия Общо
Г.Ханджиева П.Монев К.Димитрова А.Каменски Д.Петрова М.Хараламбиева К.Алид

чл.159а

НПК

0 3 6 1 1 2 8    21
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чл.64

НПК

0 4 1 3 2 3 7 20

чл.65

НПК

0 2 0 0 2 4 2 10

чл.222,

223, 149

ал.8 НПК

0 12 6 5 4 6 11 44

чл.243

НПК

0 1 2 2 1 1 3 10

чл.244

НПК

0 0 0 2 0 0 0 2

чл.146,

158, 161,

164, 165

НПК

0 11 1 5 1 5 3 26

ЗСРС 12 0 0 0 0 0 0 12
Общо: 12 33 16 18 11 21 34 145

ЗСРС

 Заявител Първоначално
искане

Продължение
Разрешение

Отказ

1. Окръжна
прокуратура

7 0 7 0

2. ОД МВР 3 1 4 0
3. Дирекция

„Вътрешна
сигурност“

1 0 1 0

 ОБЩО: 11 1 12 0
 ВДС-6 бр.

Разгледани са 30 бр. дела, образувани по искане за вземане на мярка за
неотклонение „Задържане под стража” (чл. 64 от НПК) или за нейното
изменение (чл. 65 от НПК). От тях  20 бр. дела са с правно основание чл. 64 от
НПК, като по 20 бр. дела с правно основание чл. 64 от НПК, съдът е
постановил определението си в деня на образуването им.

Разгледани са 10 бр. дела, образувани въз основа на искане за изменение
на наложена мярка за неотклонение „задържане под стража” (чл.65 от НПК),
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като по 8 бр. дела съдът е постановил определението си в 3 дневен срок от
образуването им, по 2 бр. дела, съдът е постановил определението си в срок
по-дълъг от 3 дни от образуването им. Като причините за това са постъпила
молба за отлагане и по второто дело, заболяване на обвиняемия.

Ø Петър Монев – 4 бр. по чл.64 НПК и 2 бр. по чл.65 НПК;
Ø Калина Димитрова – 1 бр. по чл.64 НПК и 0 бр. по чл.65 НПК;
Ø Атанас Каменски – 3 бр. по чл.64 НПК и 0 бр. по чл.65 НПК;
Ø Деница Петрова – 1 бр. по чл.64 НПК и 2 бр. по чл.65 НПК;
Ø Милена Хараламбиева – 4 бр. по чл.64 НПК и 4 бр.чл.65 НПК и
Ø Калиптен Алид – 7 бр. по чл.64 НПК и 2 бр. по чл.65 НПК.

По спазването на чл. 247а от НПК (до 29.06.2021 г.) и чл. 247б от НПК
(в сила от 30.06.2021 г.):

Всички наказателни дела (първа и въззивна инстанция) са насрочени в
двумесечния срок.

Две дела са насрочени в тримесечен срок с разрешение на председателя
на съда.
       Няма наказателни дела насрочени след тримесечния срок визиран в
разпоредбата на чл. 247б, ал. 2, т. 1 от НПК.

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

През първата година от проверявания период няма дела, срокът между
съдебните заседания е по-дълъг от срока по чл. 271, ал.10 от НПК.

По спазването на чл. 308 от НПК:

По всички приключили НОХдела е спазен срока визиран в разпоредбата
на чл. 308 от НПК. По три броя  дела,  мотивите към присъдата са изготвени
след изтичане на повече от 60 дни, както следва:

Ø НОХД № 65/2017 г. – съдия – докладчик Калина Димитрова,
присъдата е постановена на 08.10.2020 г., мотивите към нея са
изотвени на 16.03.2021 г. – 98 дни след изтичане на 60-дневния
срок;

Ø НОХД № 211/2018 г. – съдия докладчик Деница Петрова,
присъдата е постановена на 18.11.2020 г., мотивите към нея са
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изготвени на 03.02.2021 г. – 15 дни след изтичане на 60-дневния
срок;

Ø НОХД № 47/2019 г. – съдия докладчик Милена Хараламбиева,
присъдата е постановена на 12.11.2020 г., мотивите към нея са
изготвени на 21.01.2021 г. – 9 дни след изтичане на 60-дневния
срок.

 Съдия до 15 дни до 60 дни след 60 дни
1. Петър Монев 0 бр. 4 бр. 0 бр.
2. Калина

Димитрова
0 бр. 2 бр. 1 бр.

3. Атанас Каменски 1 бр. 2 бр. 0 бр.
4. Деница Петрова 0 бр. 0 бр. 1 бр.
5. Милена

Хараламбиева
0 бр. 2 бр. 1 бр.

6. Калиптен Алид 0 бр. 1 бр. 0 бр.
Общо за съда: 1 бр. 11 бр. 3 бр.

По спазването на чл. 340 от НПК:

По 10 бр. АНД/ВАНД, решенията са изготвени в срок до три месеца от
обявяване на делото за решаване.

- АНД
Съдия до 1 месец до 3 месеца след 3 месеца

1. Петър Монев 0 бр. 0 бр. 0 бр.
2. Калина Димитрова 0 бр. 0 бр. 0 бр.
3. Атанас Каменски 1 бр. 0 бр. 0 бр.
4. Деница Петрова 0 бр. 0 бр. 0 бр.
5. Милена

Хараламбиева
0 бр. 0 бр. 0 бр.

6. Калиптен Алид 0 бр. 1 бр. 0 бр.
Общо за съда: 1 бр. 1 бр. 0 бр.

- ВАНД
 Съдия до 1 месец до 3 месеца след 3 месеца
1. Петър Монев 1 бр. 2 бр. 0 бр.
2. Калина Димитрова 0 бр. 0 бр. 0 бр.
3. Атанас Каменски 0 бр. 1 бр. 0 бр.
4. Деница Петрова 0 бр. 1 бр. 0 бр.
5. Милена

Хараламбиева
2 бр. 0 бр. 0 бр.

6. Калиптен Алид 1 бр. 0 бр. 0 бр.
Общо за съда: 4 бр. 4 бр. 0 бр.
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По спазването на чл. 416 от НПК:

По всички 38 бр. дела препис от присъдата е изпратена на съответния
орган в 7 - дневен срок от влизането й в сила, както следва:

Съдия Брой
1. Петър Монев 4
2. Калина Димитрова 5
3. Атанас Каменски 12
4. Деница Петрова 4
5. Милена Хараламбиева 8
6. Калиптен Алид 5

Общо: 38

По 10 бр. дела препис от присъдата е изпратен на съответния орган в
срок по-дълъг от 7- дни от влизането й в сила, както следва:

Съдия

Дата на постановяване

на

присъдата/определени

ето/решението

Дата на

написване на

мотиви и

предаване в

деловодство

Дата на

връщане от

горна

инстанция

Дата на

влизане в

сила

Дата на

изпращане

изпълнение

№ на

дело

1 Петър

Монев

04.02.2019 г. 05.04.2019 г. 05.03.2020 г. 26.02.2020 г.  06.03.2020 г.  НОХД

№

414/2018

20.02.2020 г. 14.04.2020 г.  - 07.03.2020 г.  07.05.2020 г.  НОХД

№

351/2019

03.07.2019 г. 28.10.2019 г.  30.06.2020 г.  11.03.2020 г.  01.07.2020 г.  НАХД

№

92/2019

Общо за

съдията:

3 бр.

2 К.Димитр

ова

- - - - - -

Общо за

съдията:

0 бр.

3 Атанас

Каменски

01.07.2016 г. 13.07.2016 г.  29.05.2020  г.  22.05.2020 г.  01.06.2020 г.  НОХД

№
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385/2014

20.12.2019 г. 21.01.2020 г.  28.08.2020 г.  21.08.2020 г. 31.08.2020 г.  НОХД

№

381/2019

15.11.2019 г. 16.01.2020 г.  02.10.2020 г.  26.09.2020 г.  05.10.2020 г.  НОХД

№

352/2018

30.01.2020 г. 27.02.2020 г.  30.12.2020 г.  18.12.2020 г.  30.12.2020  г.  НОХД

№

397/2019

Общо за

съдията:

4 бр.

4 Деница

Петрова

17.11.2018 г. 14.01.2019 г.  03.01.2020 г.  27.12.2019 г. 06.01.2020 г.  НОХД

№

116/2018

Общо за

съдията:

1 бр.

5 М.Харала

мбиева

- - - - - -

Общо за

съдията:

0 бр.

6 Калиптен

Алид

18.10.2019 г. 19.11.2019 г.  16.11.2020 г.  09.11.2020 г.  18.11.2020 г.  НОХД

№

157/2019

11.09.2019 г. 11.11.2019 г.  24.04.2020 г.  20.02.2020 г.  24.04.2020 г.  НОХД

№

59/2018

Общо за

съдията:

2 бр.

Общо за

съда:

10 бр.

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

От общо свършените 385  бр. наказателни дела за 2020 г., общият брой
на наказателните дела приключили в едно съдебно заседание е 170 броя, от
които 26 бр. НОХ д., 78 бр. ЧНД, НАХ д. – 1 бр., ВНАХ д. -  6 бр., ВНОХ д. -
15 бр., ВНЧХ д. – 7 бр. и ВНЧД – 37 бр.
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Ø Съдия Петър Монев е решил в едно заседание 34 бр. /НОХ д. – 2
бр., ЧНД – 15 бр., НАХ д. – 0 бр., ВНОХ д. – 1 бр., ВНАХ д. – 2
бр., ВЧНД – 12 бр., ВНЧХ д.- 2 бр./.

Ø Съдия Калина Димитрова е решила в едно заседание 18 бр.
наказателни дела – НОХ д. – 5 бр., ЧНД – 7 бр., НАХ д. – 0 бр.,
ВНОХ д. – 3 бр., ВНАХ д. – 0 бр., ВЧНД – 2 бр., ВНЧХ д. - 1 бр.

Ø Съдия Атанас Каменски е  решил в едно заседание 25 бр. – НОХ
д. – 6 бр., ЧНД – 11 бр., НАХ д. – 1 бр., ВНОХ д. – 3 бр., ВНАХ д.
– 1 бр., ВЧНД – 1 бр., ВНЧХ д. - 2 бр.

Ø Съдия Деница Петрова е решила в едно заседание 23 бр. – НОХ д.
– 4 бр., ЧНД – 12 бр., НАХ д. – 0 бр., ВНОХ д. – 2 бр., ВНАХ д. –
0 бр., ВЧНД – 5 бр., ВНЧХ д. - 0 бр.

Ø Съдия Милена Хараламбиева е приключила в едно заседание 35
бр. наказателни дела -  НОХ д. – 4 бр., ЧНД – 16 бр., НАХ д. – 0
бр., ВНОХ д. – 3 бр., ВНАХ д. – 2 бр., ВЧНД – 9 бр., ВНЧХ д. - 1
бр.

Ø Съдия Калиптен Алид е решила в едно заседание 35 бр. - НОХ д.
– 5 бр., ЧНД – 17 бр., НАХ д. – 0 бр., ВНОХ д. – 3 бр., ВНАХ д. –
1 бр., ВЧНД – 8 бр., ВНЧХ д.- 1 бр.

Общият брой на наказателни дела приключили в три съдебни заседания е
4 броя:

Съдия Петър Монев е решил в три заседания 1 бр. ВНОХД.,
Съдия Атанас Каменски - 1 бр. НОХД.,
Съдия Калина Димитрова – 1 бр. НОХД.
Съдия Деница Петрова – 1 бр. ВНАХД.

Общия брой на наказателни дела, приключили с повече от три съдебни
заседания е 3 бр., по съдии, както следва:

Ø НОХД № 53/2020 г. с докладчик съдия Милена Хараламбиева
през 2020 г. са проведени 4 бр. открити заседания. Делото е
отлагано поради неявяване на подсъдимите, поради неявяване на
редовно призован подсъдим, явяване на подсъдим без документ за
самоличност.

Ø НОХД № 36/2020  г. са проведени 5 открити съдебни заседания,
като делото е отлагано за разглеждане по реда на Глава 27, за
призоваване на свидетели и вещи лица, за изслушване на вещи
лица и за допускане до разпит на свидетел.

Ø ВНОХД № 138/2020 г. с докладчик съдия Калиптен Алид е
отлагано  три пъти, като в четвъртото съдебно заседание е
приключило. Отлагано е за невръчена призовка на подсъдимия, за
изготвяне на експертиза и за изслушване на вещо лице.



37

Наказателните дела, чието разглеждане е продължило в срок до 3
месеца са общо 357 бр. наказателни дела. Наказателните дела с обща
продължителност от 3-6 месеца са 20 бр.

Наказателните дела, чието разглеждане е продължило повече от 6
месеца 8 броя.

до 3 м. от 3 до 6 месеца над 6 месеца

Съдия О

Х

Ч

Н

Д

А

Х

В

Н

О

Х

В

Н

А

Х

В

Ч

Н

Д

В

Н

Ч

Х

О

б

щ

о

О

Х

Ч

Н

Д

А

Х

В

Н

О

Х
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Н

А

Х

В

Ч

Н

Д

В

Н

Ч

Х

О

б

щ

о

О

Х

Ч

Н

Д

А

Х

В

Н

О

Х

В

Н

А

Х

В

Ч

Н

Д

В

Н

Ч

Х

О

б

щ

о

П.Мон

ев

5  4

3

0  2 2 21 2 75 1 0 0 1 1 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0  1

К.Дим

итрова

6  2

5

0  0 0 6 0 37 1 0 0 4 0 2 0 7 2 0 0 0 0 0 0  2

А.Кам

енски

8  2

8

1  3 1 8 2 51 2 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0  0

Д.Пет

рова

5  2

3

0  2 0 10 1 41 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0  1

М.Хар

аламб

иева

4  3

6

0  3 2 17 1 63 0 0 0 1 0 0 2 3 4 0 0 0 0 0 0  4

К.Али

д

5  4

8

1  5 1 16 1 77 1 0 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0  0

Г.Хан

джиев

а

0  1

2

0  0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0

Ж.Мар

генова

0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0

Общо: 3

3

2

1

5

2 15 6 79 7 35

7

5 0 0 8 2 0 5 20 8 0 0 0 0 0 0  8

ІІ. ВЪЗЗИВНИ НАКАЗАТЕЛНИ ПРОИЗВОДСТВА

През първата половина от проверявания период т са приключили 122
броя въззивни наказателни дела, както следва:
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- ВНОХД – 25 бр., т.е. 20.49 %;
- ВЧНД - 77 бр. т.е. 63.11 %;
- ВАНД – 8 бр. т.е. 6.55 %;
- ВНЧХД – 12 бр.т.е. 9.83%

Няма дела върнати на ОП – Добрич с указания за отстраняване на
съществени нарушения на процесуалните правила, на осн. чл. 335, ал.1, т.1 от
НПК или за ново разглеждане от друг състав на първоинстанционния съд.

През 2020 г. в ОС – Добрич  няма постановени оправдателни присъди по
въззивни наказателни дела.

По спазването на чл. 247а от НПК (до 29.06.2021 г.) и чл. 247б от НПК
(в сила от 30.06.2021 г.):

Всички наказателни дела (първа и въззивна инстанция) са насрочени в
двумесечния срок.

Два броя дела са насрочени в тримесечен срок с разрешение на
председателя на съда.
 Няма дела, които да са насрочени в тримесечен срок без разрешение на
председателя на съда.
       Няма наказателни дела насрочени след тримесечния срок визиран в
разпоредбата на чл. 247б, ал. 2, т. 1 от НПК.

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

През първата година от проверявания период няма дела, срокът между
съдебните заседания е по-дълъг от срока по чл. 271, ал.10 от НПК.

По спазването на чл. 308 от НПК:

През 2020 г. в ОС – Добрич по всички въззивни НОХД съдебните актове
са изготвени в срока визиран в разпоредбата на чл. 308 от НПК.

Няма въззивни НОХД, по които съдебните актове да са изготвени след
изтичане на срок от два месеца.

По спазването на чл. 345 от НПК:
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За проверявания период са приключени 77 бр. ВЧНД, като по всичките е
спазен срока по чл. 345 от НПК.

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

В едно съдебно заседание са приключени общо 65 въззивни
наказателни дела, от които - ВНОХД - 15 бр.,ВАНД - 6 бр., ВЧНД - 37 бр и
ВНЧХД – 7 бр.

В три съдебни заседания са приключени общо 2 бр.  въззивни
наказателни дела, от които - ВНОХД - 1 бр. и ВНАХД - 1 бр.

В повече от три съдебни заседания са приключили общо 1 бр. въззивно
наказателно дело.

В срок до три месеца са приключили  27 бр. въззивни наказателни дела
– 2 бр. ВНОХД, 21 бр. ВЧНД, 2 бр. ВАНД и 2 бр. ВНЧХД.

В срок до шест месеца са приключили 3 бр. въззивни наказателни дела
– 1 бр. ВНОХД, 1 бр. ВНЧХД и 1 бр. ВНАХД.

Няма въззивни наказателни дела, приключили в срок над 6 месеца.

Качество на съдебните актове по наказателни дела:

От образуваните през 2020 г. 393 бр. наказателни дела и останали от
предишни периоди 24 бр. наказателни дела, до края на първата година от
проверявания период не е приключил 32 бр. наказателни дела, като 19 бр. са
първоинстанционни дела  и 13 бр. са въззивни дела.

Разгледани дела общо и по години за проверявания период.
- останали от предишен период – 24 бр.,  от които 18 бр.

първоинстанционни дела и 6 бр. въззивни дела,
- новоразпределени – 393 бр.,  от които 264 бр. първоинстанционни

дела и 129 бр. въззивни дела,
- приключени - 385 бр., от които 236 бр. първоинстанционни дела и

122 бр. въззивни дела.

От решените дела, обжалвани са 30 бр., от които 29 бр.
първоинстанционни дела (от тях НОХД – 16 бр. и ЧНД – 13 бр.) и 1 бр.
ВНЧХД. По съдии:
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Вид

дело

Брой
обжалвани

дела
П.Монев К.Димитрова А.Каменски Д.Петрова М.Хараламбиева К.Алид

НОХД. 16 2 2 6 0 4 2

ЧНД 13 2 2 1 1 4 3

НАХД 0

ВНОХД 0

ВЧНД 0

ВНЧХД 1 1

ВНАХД 0

От обжалваните (и касационно обжалваните) има резултат по 28  бр.:
       а/  потвърдени са 16 бр., по съдии:

Общ брой Петър
Монев

Калина
Димит-
рова

Атанас
Камен-
ски

Деница
Петро
ва

Милена
Хара-
Ламбие
ва

Калип-тен
Алид

16 3 3 0 2 5 3

Ø Потвърдени въззивни решения -  общо за съда и за всеки съдия:
ВНЧХД № 345/2019 г. с докладчик Калина Димитрова – потвърден акт;

б/ Отменени съдебни актове 4 броя:
- отменени и върнати за ново разглеждане:

Ø НОХД № 57/2020 г. с докладчик Калина Димитрова;
Ø НОХ д.№ 332/2018 г. с докладчик съдия Калиптен Алид – отменя

присъдата отчасти и връща за ново разглеждане;
Ø НОХД № 352/2018 г. с докладчик Атанас Каменски – присъдата е

отменена и делото е върнато за ново разглеждане само по отношение на
един от тримата подсъдими, индекс 5а е поставен по указаниe на
заместник-председателя и ръководител на наказателно отделение,
поради липса на съвпадение в утвърдените правила за поставянето им.
- отменени с постановяване на нова присъда –
ØНАХД № 92/2019 г. с докладчик съдия Петър Монев – решението е

отменено и е произнесена оправдателна присъда.



41

При проверката, на случаен принцип, бяха проверени следните дела за
2020 г.:

1. ЧНД  № 256/2020 г. – образувано на 18.09.2020 г. по чл. 243 от НПК,
протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С определение №
260030/14.10.2020 г. в закрито заседание (з.з.) е потвърдено постановлението
на ОП-Добрич за прекратяване на наказателното производство. По въззивна
жалба е образувано ВЧНД № 377/2020 г. по описа на АС-Варна и с
определение № 260093 от 16.11.2020 г. е изменено частично определението на
ОС-Добрич, като наказателното производство се счита за прекратено на
основание чл. 243, ал. 1 , т. 2 от НПК, вместо т. 1, както е посочено в
определението на ОС-Добрич.

2. ЧНД  № 107/2020 г. – образувано на 11.05.2020 г. по чл. 243 от НПК,
протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С определение №
99/02.06.2020 г. в з.з. е прекратено производството по делото, поради
недопустимост на жалбата.

3. ЧНД  № 232/2020 г. – образувано на 27.08.2020 г. по чл. 243 от НПК,
протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С определение №
193/23.10.2020 г. (просрочие на чл.243, ал. 5 от НП с 26 дни) в з.з.  е
потвърдено постановлението на ОП-Добрич за прекратяване на наказателното
производство. По въззивна жалба е образувано ВЧНД № 394/2020 г. по описа
на АС-Варна и с определение № 260065/18.02.2021 г. е потвърдено
определението на ОС-Добрич.

4. ЧНД  № 178/2020 г. – образувано на 03.07.2020 г. по ЗЕЕЗА, протокол
за избор на съдия–докладчик от същата дата и членовете на съдебния състав.
С разпореждане № 215 от 03.07.2020 г. е насрочено за 09.07.2020 г., като е
отложено за 14.07.2020 г. с оглед спазване на чл. 45, ал. 3 от ЗЕЕЗА, когато с
решение № 39 е уважено направеното предложение.

5. ЧНД  № 193/2020 г. – образувано на 17.07.2020 г. по чл. 23-25 от НК,
протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане № 236
от 28.07.2020 г. е насрочено за 14.09.2020 г., отложено за 23.09.2020 г., когато
делото е приключено, с определение № 260013/25.09.2020 г. е уважено
направеното искане.

6. ЧНД  № 150/2020 г. – образувано на 18.06.2020 г. по
ЗПИИРКОРНФС, протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С
разпореждане № 194 от същата дата е насрочено за 24.06.2020 г., когато с
Решение № 32 е признато решението постановено от административен орган
от Република Австрия.

7. ЧНД  № 91/2020 г. – образувано на 02.04.2020 г. по чл. 457, ал. 2 от
НПК, протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане
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№ 118 от 02.04.2020 г. в з.з. делото е насрочено за 09.04.2020 г., когато не е
даден ход – по уважителна причина – заболяване на лишения от свобода,
отложено за 21.04.2020 г. и с определение № 72/21.04.2020 г. е приета за
изпълнение присъда на съд от Република Франция.

8. ЧНД  № 358/2020 г. – образувано на 26.11.2020 г. по чл. 306, ал. 1, т. 3
от НПК по предложение на прокурор от ОП-Добрич, протокол за избор на
съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане № 260096 от 02.12.2020 г. е
насрочено за 18.12.2020 г., когато с определение № 260111 е уважено
направеното искане.

9. ЧНД  № 258/2020 г. – образувано на 21.09.2020 г. по чл. 451 от НПК,
протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане №
2600026 от 06.10.2020 г. делото е насрочено за 20.10.2020 г., по постъпила
молба от инспектор-председател на пробационен съвет, делото е отсрочено за
27.10.2020 г., когато не е даден ход – по уважителна причина – нередовно
призоваване на осъдения, отложено за 10.12.2020 г., когато е уважено
направеното искане.

10. ЧНД  № 349/2020 г. – образувано на 19.11.2020 г. по ЗЕЕЗА,
протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата и членовете на
съдебния състав. Делото е насрочено с разпореждане от 19.11.2020 г. (по ЧНД
№ 346/2020 г., което е разгледано по чл. 64 от НПК, вр. ЗЕЕЗА) за  20.11.2020
г., отложено за 24.11.2020 г. с оглед спазване на чл. 45, ал. 3 от ЗЕЕЗА, когато
с решение № 260015 е уважено направеното предложение.

11. ЧНД  № 272/2020 г. – образувано на 05.10.2020 г. по
ЗПИИРКОРНФС, протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С
разпореждане № 260020 от същата дата е насрочено за 12.10.2020 г., когато с
Решение № 260009 е признато решението постановено от административен
орган от Република Германия.

12. ЧНД  № 252/2020 г. – образувано на 17.09.2020 г. по
ЗПИИСАННЛСМВЛС, протокол за избор на съдия–докладчик от същата
дата. С разпореждане № 272 от същата дата е насрочено за 29.09.2020 г.,
когато с Решение № 55 е признато и прието за изпълнение съдебно решение
от Република Полша.

13. ЧНД  № 265/2020 г. – образувано на 29.09.2020 г. по
ЗПИИРКОРНФС, протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С
разпореждане № 260013 от същата дата е насрочено за 06.10.2020 г., когато с
Решение № 260008 е признато решението постановено от административен
орган от Република Германия.

14. ЧНД  № 305/2020 г. – образувано на 23.10.2020 г. по чл.  306 от
НПК, протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане
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№ 260065 от 26.10.2020 г. е насрочено за 06.11.2020 г., когато делото е
приключено, с определение № 260054 е уважено направеното предложение.

15.  ЧНД  № 312/2020 г. – образувано на 04.11.2020 г. по чл.  306 от
НПК, протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане
№ 260070 от 10.11.2020 г. е насрочено за 01.12.2020 г., отложено за 15.12.2020
г., когато делото е приключено, с определение № 260105 не е уважено
направеното предложение. По въззивна жалба е образувано ВЧНД № 46/2021
г. по описа на АС-Варна и с определение № 260005 от 10.02.2021 г. е
потвърдено определението на ОС-Добрич.

16. ЧНД  № 290/2020 г. – образувано на 14.10.2020 г. по чл.  306 от
НПК, протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане
№ 260046 от 15.10.2020 г. е насрочено за 11.11.2020 г., когато делото е
приключено, с определение № 260061/12.11.2020 г. е уважено направеното
предложение.

17. ЧНД  № 273/2020 г. – образувано на 02.10.2020 г. по
ЗПИИРКОРНФС, протокол за избор на съдия–докладчик от 06.10.2020 г. С
разпореждане № 260023 от същата дата е насрочено за 12.10.2020 г., когато с
Решение № 260010 е признато решението постановено от административен
орган от Република Германия.

18. ЧНД  № 78/2020 г. – образувано на 19.03.2020 г. по
ЗПИИСАННЛСМВЛС, протокол за избор на съдия–докладчик от същата
дата. С разпореждане № 108 от същата дата е насрочено за 31.03.2020 г.,
отложено за 09.04.2020 г., отсрочено за 27.04.2020 г. с ръкописна резолюция
от 08.04.2020 г. на л. 61, когато с Решение № 23 е признато и прието за
изпълнение съдебно решение от Република Германия.

19. АНД № 8/2020 г. – образувано на 10.01.2020 г. по чл. 78а от НК, за
извършено престъпление по чл. 278г, ал. 1, пр. 3, 4 и 5, вр. чл. 26 ал. 1 от НК,
протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане № 13
от 13.01.2020 г. е насрочено за 04.02.2020 г., с решение № 8 признава
обвиняемия за виновен, освободен е от наказателна отговорност и му е
наложено административно наказание „глоба“.

20. НОХД  № 1/2020 г. образувано на 03.01.2020 г. по внесено
споразумение за извършено престъпление по чл. 354а, ал. 1, пр. 4 и чл. 343б,
ал. 3, пр. 1 от НК, протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С
ръкописна резолюция на л.1 от 06.01.2020 г. делото е насрочено за 09.01.2020
г., когато е одобрено внесеното споразумение.

21. НОХД  № 307/2020 г. образувано на 28.10.2020 г. по внесен
обвинителен акт (ОА) за извършено престъпление по чл. 354, ал. 1, пр. 4  от
НК, протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане
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№ 260058/29.10.2020 г. е насрочено за 07.12.2020 г. в разпоредително
заседание и е насрочено по реда на гл. 27 от НПК за 06.01.2021 г., с
ръкописна резолюция от 05.01.2021 г. на л. 28 делото е отсрочено за
18.02.2021 г. по постъпила молба от защитник по делото, с ръкописна
резолюция от 15.02.2021 г. на л. 34 делото е отсрочено за 17.03.2021 г. по
постъпила молба от защитник по делото, с ръкописна резолюция от
18.02.2021 г. на л. 40 делото е отсрочено за 22.03.2021 г. по постъпила молба
от съдебен заседател, отложено за 23.04.2021 г., когато е постановена
осъдителна присъда № 260004. Мотивите предадени в срок. По въззивна
жалба е образувано ВНОХД № 200/2021 г. по описа на АС-Варна и с решение
№ 73/13.09.2021 г. е потвърдена присъдата на ОС-Добрич. По касационна
жалба е образувано НД № 976/2021 г. по описа на ВКС и с решение №
60246/22.03.2022 г. е оставено в сила решението на АС-Варна.

22. НОХД  № 85/2020 г. образувано на 02.04.2020 г. по внесен ОА за
извършено престъпление по чл. 197, ал.1, вр. чл. 194, ал. 1 и чл. 249, ал. 1 от
НК, протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане
№ 139/10.04.2020 г. е насрочено за 05.06.2020 г. за РЗ, когато незабавно е
насрочено по реда на гл. 27 от НПК за същата дата и е постановена
осъдителна присъда № 10. Мотивите предадени в срок.

23. НОХД  № 210/2020 г. образувано на 06.08.2020 г. по внесен ОА за
извършено престъпление по чл. 343, ал. 3, б. „Б“, пр. 1, вр. ал. 1, б.“В“, пр. 1,
вр. чл. 342, ал.1 от НК, протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата.
С разпореждане № 260005/09.09.2020 г. е насрочено за 02.10.2020 г. в РЗ,
отложено за 13.11.2020 г., когато е насрочено по реда на гл. 27 от НПК в
същия ден и е постановена осъдителна присъда № 260004. Мотивите
предадени в срок. По въззивна жалба е образувано ВНОХД №8/2021 г. по
описа на АС-Варна и с решение № 260081/08.12.2021 г. е изменена присъдата
на ОС-Добрич, като е намален размера на наложеното наказание. По
касационна жалба е образувано НД № 35/2022 г. по описа на ВКС и с
решение № 25/13.04.2022 г. е оставено в сила въззивното решение.

24. НОХД  № 253/2020 г. образувано на 17.09.2020 г. по внесено
споразумение за извършено престъпление по чл. 354а, ал. 1 от НК, протокол
за избор на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане № 271 от
17.09.2020 г. е насрочено за 23.09.2020 г., когато е одобрено внесеното
споразумение.

25. НОХД  № 36/2020 г. образувано на 03.02.2020 г. по внесен ОА за
извършено престъпление по чл. 199, ал.1, вр. чл.198, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от
НК, протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане
№ 37 от 04.02.2020 г. е насрочено в РЗ на 26.03.2020 г., с разпореждане от
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16.03.2020 г. на основание заповед на адм. ръководител на съда и във връзка с
обявеното в страната извънредно положение, делото е отсрочено за
16.04.2020 г., с разпореждане на същото основание от 08.04.2020 г. е
отсрочено за 15.05.2020 г., когато е даден ход на РЗ и е насрочено за
15.06.2020 г., отложено за 05.08.2020 г., отложено за 08.10.2020 г., отложено
за 28.10.2020 г., когато е постановена осъдителна присъда № 260002,
мотивите предадени в срок. По въззивна жалба е образувано ВНОХД №
7/2021 г. по описа на АС-Варна и с решение № 260058/19.05.2021 г. е
потвърдена присъдата на ОС-Добрич. По касационна жалба е образувано НД
№ 685/2021 г. по описа на ВКС и с решение № 60192/17.01.2022 г. е оставено
в сила въззивното решение.

26. НОХД  № 73/2020 г. образувано на 12.03.2020 г. по внесен ОА за
извършено престъпление по чл. 220, ал. 1 и по чл. 310, ал. 1, пр. 1, алт. 2, вр.
чл. 309, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК, протокол за избор на съдия–докладчик от
същата дата. С разпореждане № 87 от 12.03.2020 г. е насрочено за 15.04.2020
г., отсрочено за 20.05.2020 г., насрочено по реда на гл. 27 от НПК, отложено
за 18.06.2020 г. и резервна дата 28.06.2020 г., отложено за 17.09.2020 г.,
отложено за 26.10.2020 г., отложено за 09.11.2020 г., отложено за 25.01.2021
г., с ръкописна резолюция от 18.01.2021 г. върху лист 553 делото е отсрочено
за 10.03.2021 г., тъй като не е изготвена назначената експертиза в срок. На
10.03.2021 г. е даден ход, отложено за 21.04.2021 г., отложено за 07.07.2021 г.,
отложено за 23.09.2021 г., когато е постановена осъдителна присъда №
260007,  мотивите предадени в срок. По въззивен протест е образувано
ВНОХД № 413/2021 г. по описа на АС-Варна и с решение № 25/18.02.2022 г.
е отменена присъдата на ОС-Добрич и делото е върнато за ново разглеждане
от друг състав на съда. На 01.03.2022 г. в ОС-Добрич е образувано НОХД №
61/2022 г.

27. НОХД  № 6/2020 г. образувано на 06.01.2020 г. по внесен ОА за
извършено престъпление по чл. 248а, ал.5, ал. 2 и чл. 309, вр. чл. 26, ал. 1 от
НК, протокол за избор на съдия–докладчик от 08.01.2020 г. С разпореждане
№ 8 от 08.01.2020 г. е насрочено в РЗ на 13.02.2020 г., насрочено по реда  гл.
27 от НПК за 11.03.2020 г., когато е одобрено постигнато споразумение.

28. НОХД  № 338/2020 г. образувано на 16.11.2020 г. по внесен ОА за
извършено престъпление по чл. 249, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК, протокол за
избор на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане № 260086 от
19.11.2020 г. е насрочено в РЗ на 14.01.2021 г., отложено за 19.02.2021 г.,
когато е насрочено незабавно по реда  гл. 27 от НПК, постановена е
осъдителна присъда № 260002. Мотивите предадени в срок.
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29. НОХД  № 185/2020 г. образувано на 09.07.2020 г. по внесен ОА за
извършено престъпление по чл. 354а, ал. 1, пр. 4 и 5, вр. чл. 26, ал. 1 от НК,
протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане № 224
от 10.07.2020 г. е насрочено в РЗ на 06.08.2021 г., по постъпила молба от
защитник, делото е отсрочено за 08.09.2020 г., с ръкописна резолюция върху
л. 16, насрочено за 07.10.2020 г., когато е одобрено постигнато споразумение.

30. НОХД  № 53/2020 г. образувано на 20.02.2020 г. по внесен ОА за
извършено престъпление по чл. 354, ал. 1, пр. 1 и по чл. 354, ал. 3, т. 1 от НК,
протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане № 67
от 24.02.2020 г. е насрочено в РЗ на 08.04.2021 г., с разпореждане от
16.03.2020 г. делото е отсрочено за 13.05.2020 г., поради въведеното
извънредно положение. На 13.05.2020 г. е отложено за 29.06.2020 г., отложено
за 24.09.2020 г., отложено за 02.10.2020 г., насрочено е незабавно по реда на
гл. 29 от НПК и е одобрено постигнато споразумение.

31. НОХД  № 263/2020 г. образувано на 23.09.2020 г. по внесено
споразумение за извършено престъпление по чл. 249, ал. 1, чл. 26, ал. 1 от НК,
протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С ръкописна
резолюция на л.1 от 23.09.2020 г. делото е насрочено за 30.09.2020 г., когато е
даден ход на делото, отложено за 07.10.2020 г., отложено за 14.10.2020 г.,
отложено за 29.10.2020 г., отложено за 24.11.2020 г., когато е в с.з.
обвиняемия е заявил, че не желае да сключи споразумение, съдът е прекратил
съдебното производство и е върнал делото на ОП-Добрич.

32. НОХД  № 135/2020 г. образувано на 05.06.2020 г. по внесено
споразумение за извършено престъпление по чл. 354а, ал. 1, пр. 4  от НК,
протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С ръкописна
резолюция на л.1 от 05.06.2020 г. делото е насрочено за 10.06.2020 г., когато е
даден ход на делото и е одобрено внесеното споразумение.

33. НОХД  № 366/2020 г. образувано на 08.12.2020 г. по внесено
споразумение за извършено престъпление по чл. 354а, ал. 1, пр. 4  от НК,
протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане №
260112 от 09.12.2020 г. е насрочено за 14.12.2020 г., когато е даден ход на
делото и е одобрено внесеното споразумение.

34. НОХД  № 151/2020 г. образувано на 18.06.2020 г. по внесено
споразумение за извършено престъпление по чл. 354а, ал. 1, пр. 4  от НК,
протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане № 193
от 18.06.2020 г. е насрочено за 24.06.2020 г., когато е даден ход на делото и е
одобрено внесеното споразумение.

35. НОХД  № 145/2020 г. образувано на 12.06.2020 г. по внесено
споразумение за извършено престъпление по чл. 354а, ал. 2, т. 4, вр. ал. 1, пр.
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4  и 5 , вр. чл. 26, ал. 1 от НК, протокол за избор на съдия–докладчик от
същата дата. С ръкописна резолюция от 12.06.2020 г. на л. 1 е насрочено за
18.06.2020 г., когато е даден ход на делото и е одобрено внесеното
споразумение.

Бяха проверени и 48 бр. въззивни наказателни дела по деловодна
разпечатка, както следва:

1. ВНОХД № 35/2020 г., образувано на 03.02.2020 г. по жалба срещу
присъда на РС – Добрич. Съдия-докладчик М. Хараламбиева – определена с
протокол за избор от същата дата. С определение от 03.02.2020 г. делото е
насрочено за 10.03.2020 г., когато е обявено за решаване. С Решение № 17 от
16.03.2020 г. е потвърдена присъдата на РС-Добрич.

2. ВНОХД № 137/2020 г., образувано на 08.06.2020 г. по жалба срещу
присъда на РС – Каварна. Съдия-докладчик М. Хараламбиева – определена с
протокол за избор от същата дата. С определение от 10.06.2020 г. делото е
насрочено за 07.07.2020 г., отложено за 04.08.2020 г., което е отменено с
разпореждане от 17.07.2020 г., насрочено за 29.09.2020 г., когато е
постановена нова присъда, с която подсъдимия е признат за невинен,
мотивите предадени на 26.10.2020 г.

3. ВНОХД № 270/2020 г., образувано на 02.10.2020 г. по жалба срещу
присъда на РС – Генерал Тошево. Съдия-докладчик М. Хараламбиева –
определена с протокол за избор от същата дата. С определение от 05.10.2020
г. делото е насрочено за 17.11.2020 г., което е обявено за решаване и с
решение № 260017/03.12.2020 г. е отменена присъдата и делото е върнато за
ново разглеждане от друг състав на РС.

4. ВНОХД № 40/2020 г., образувано на 11.02.2020 г. по жалба срещу
присъда на РС – Добрич. Съдия-докладчик К. Алид – определена с протокол
от избор от същата дата. С определение от 14.02.2020 г. делото е насрочено за
10.03.2020 г., когато е обявено за решаване. С Решение № 15 от 13.03.2020 г. е
отменена присъдата и делото е върнато за ново разглеждане от друг състав на
РС.

5. ВНОХД № 138/2020 г., образувано на 08.06.2020 г. по жалба и протест
срещу присъда на РС – Каварна. Съдия-докладчик К. Алид – определена с
протокол от избор от същата дата. С определение от 09.06.2020 г. делото е
насрочено за 09.07.2020 г., отложено за 04.08.2020 г., отложено за 13.10.2020
г., отложено за 17.11.2020 г., когато е обявено за решаване. С Решение №
260019 от 03.12.2020 г. е отменена присъдата и делото е върнато за ново
разглеждане от друг състав на РС.

6. ВНОХД № 189/2020 г., образувано на 10.07.2020 г. по жалба срещу
присъда на РС – Генерал Тошево. Съдия-докладчик П. Монев – определен с
протокол от избор от същата дата. С определение от 13.07.2020 г. делото е
насрочено за 04.08.2020 г., отсрочено за 08.09.2020г., отложено за 06.10.2020
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г., отложено за 17.11.2020 г., когато е обявено за решаване. С Решение №
260024 от 21.12.2020 г. е отменена присъдата и делото е върнато за ново
разглеждане от друг състав на РС.

7. ВНОХД № 27/2020 г., образувано на 28.01.2020 г. по жалба срещу
присъда на РС – Каварна. Съдия-докладчик П. Монев – определен с протокол
от избор от същата дата. С определение от 29.01.2020 г. делото е насрочено за
18.02.2020 г., когато е обявено за решаване. С Решение № 16 от 13.03.2020 г. е
потвърдена на РС.

8. ВНОХД № 100/2020 г., образувано на 08.05.2020 г. по жалба срещу
присъда на РС – Балчик. Съдия-докладчик Д. Петрова – определен с протокол
от избор от същата дата. С определение от 05.06.2020 г. делото е насрочено за
30.06.2020 г., когато е обявено за решаване. С Решение № 37 от 07.07.2020 г. е
отменена присъдата и делото е върнато за ново разглеждане от друг състав на
РС.

9. ВНОХД № 255/2020 г., образувано на 18.09.2020 г. по жалба срещу
присъда на РС – Каварна. Съдия-докладчик Д. Петрова – определен с
протокол от избор от същата дата. С определение от 21.09.2020 г. делото е
насрочено за 27.10.2020 г., когато е обявено за решаване. С Решение №
260020 от 04.12.2020 г. е потвърдена присъдата на РС.

10. ВНОХД № 60/2020 г., образувано на 21.02.2020 г. по жалба срещу
присъда на РС – Балчик. Съдия-докладчик К. Димитрова – определена с
протокол от избор от същата дата. С определение от 24.02.2020 г. делото е
насрочено за 07.04.2020 г., отсрочено за 28.04.2020 г., поради обявеното
извънредно положение в страната, на същото основание е отсрочено за
19.05.2020 г., когато е обявено за решаване. С Решение № 28 от 16.06.2021 г. е
потвърдена присъдата на РС.

11. ВНОХД № 161/2020 г., образувано на 25.06.2020 г. по жалба срещу
присъда на РС – Каварна. Съдия-докладчик К. Димитрова – определена с
протокол от избор от същата дата. С определение от 26.06.2020 г. делото е
насрочено за 25.08.2020 г., отсрочено за 29.09.2020 г., когато е обявено за
решаване. С Решение № 260012 от 26.10.2021 г. е потвърдена присъдата на
РС.

12. ВНОХД № 62/2020 г., образувано на 21.02.2020 г. по жалба срещу
присъда на РС – Добрич. Съдия-докладчик А. Каменски – определен с
протокол от избор от същата дата. С определение от 05.03.2020 г. делото е
насрочено за 24.03.2020 г., отсрочено за 14.04.2020 г., поради обявеното
извънредно положение в страната, на същото основание е отсрочено за
19.05.2020 г., отложено за 02.06.2020 г., когато е обявено за решаване. С
Решение № 35 от 02.07.2021 г. е отменена присъдата на РС и делото е върнато
за ново разглеждане от стадия по ч.4, глава 19 от НПК.

 13. ВНОХД № 303/2020 г., образувано на 21.10.2020 г. по жалба срещу
присъда на РС – Тервел. Съдия-докладчик А. Каменски – определен с
протокол от избор от същата дата. С определение от 29.10.2020 г. делото е
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насрочено за 17.11.2020 г., когато е обявено за решаване. С Решение №
260021 от 14.12.2021 г. е потвърдена присъдата на РС.

14. ВНОХД № 327/2020 г., образувано на 10.11.2020 г. по жалба срещу
присъда на РС – Генерал Тошево. Съдия-докладчик А. Каменски – определен
с протокол от избор от същата дата. С определение от 13.11.2020 г. делото е
насрочено за 24.11.2020 г., когато е обявено за решаване. С Решение №
260022 от 18.12.2021 г. е отменена присъдата на РС и делото е върнато за
ново разглеждане от друг състав на съда.

15. ВНЧХД № 109/2020 г., образувано на 20.05.2020 г. по жалба срещу
присъда на РС – Добрич. Съдия-докладчик М. Хараламбиева – определена с
протокол от избор от същата дата. С определение от 26.05.2020 г. делото е
насрочено за 23.06.2020 г., отсрочено за 14.07.2020 г. по постъпила молба от
защитник, когато е обявено за решаване. С Решение № 41 от 15.07.2020 г. е
отменена присъдата на РС и е прекратено производството по делото.

16. ВНЧХД № 369/2020 г., образувано на 09.12.2020 г. по жалба срещу
присъда на РС – Каварна. Съдия-докладчик М. Хараламбиева – определена с
протокол от избор от същата дата. С определение от 10.12.2020 г. делото е
насрочено за 26.01.2020 г., когато е обявено за решаване. С Решение №
260011 от 11.02.2020 г. е отменена присъдата на РС и делото е върнато за
ново разглеждане от друг състав.

17. ВНЧХД № 134/2020 г., образувано на 05.06.2020 г. по жалба срещу
присъда на РС – Тервел. Съдия-докладчик К. Алид – определена с протокол
от избор от същата дата. С определение от 10.06.2020 г. делото е насрочено за
07.07.2020 г., отсрочено за 04.08.2020 г. по постъпила молба от защитник,
когато е обявено за решаване. С Решение № 260002 от 14.08.2020 г. е
отменена присъдата на РС и делото е върнато за ново разглеждане от друг
състав.

18. ВНЧХД № 66/2020 г., образувано на 27.02.2020 г. по жалба срещу
присъда на РС – Добрич. Съдия-докладчик П. Монев – определен с протокол
от избор от същата дата. С определение от 28.02.2020 г. делото е насрочено за
17.03.2020 г., отсрочено за 14.04.2020 г. поради обявеното извънредно
положение, на същото основание е отсрочено за 19.05.2020 г., когато е
обявено за решаване. С Решение № 31 от 19.06.2020 г. е потвърдена
присъдата на РС.

19. ВНЧХД № 34/2020 г., образувано на 30.01.2020 г. по жалба срещу
присъда на РС – Каварна. Съдия-докладчик П. Монев – определен с протокол
от избор от същата дата. С определение от 31.01.2020 г. делото е насрочено за
25.02.2020 г., когато е обявено за решаване. С Решение № 19 от 03.04.2020 г. е
потвърдена присъдата на РС.

20. ВНЧХД № 391/2020 г., образувано на 30.12.2020 г. по жалба срещу
присъда на РС – Балчик. Съдия-докладчик Д. Петрова – определена с
протокол от избор от същата дата. С определение от 04.01.2021 г. делото е
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насрочено за 02.02.2021 г., когато е обявено за решаване. С Решение №
260017 от 17.02.2021 г. е потвърдена присъдата на РС.

21. ВНЧХД № 325/2020 г., образувано на 10.11.2020 г. по жалба срещу
присъда на РС – Балчик. Съдия-докладчик Д. Петрова – определена с
протокол от избор от същата дата. С определение от 11.11.2020 г. е
прекратено съдебното производство по делото и е върнато на РС на
основание чл. 320, ал. 1 от НПК.

22. ВНЧХД № 343/2020 г., образувано на 17.11.2020 г. по жалба срещу
присъда на РС – Добрич. Съдия-докладчик Д. Петрова – определена с
протокол от избор от същата дата. С определение от 19.11.2020 г. е насрочено
за 12.01.2021 г., когато е обявено за решаване и с решение № 260010 от
11.02.2021 г. е отменена присъдата на РС и делото е върнато за разглеждане
от друг състав на съда.

23. ВНЧХД № 13/2020 г., образувано на 21.01.2020 г. по жалба срещу
присъда на РС – Генерал Тошево. Съдия-докладчик К. Димитрова –
определена с протокол от избор от същата дата. С определение от 22.01.2020
г. е насрочено за 17.03.2020 г., отсрочено за 14.04.2020 г. поради обявеното
извънредно положение, на същото основание е отсрочено за 19.05.2020 г.,
когато е обявено за решаване и с решение № 122 от 04.06.2020 г. е потвърдена
присъдата на РС.

24. ВНЧХД № 347/2020 г., образувано на 19.11.2020 г. по жалба срещу
присъда на РС – Силистра. Съдия-докладчик А. Каменски – определен с
протокол от избор от същата дата. С определение от 20.11.2020 г. е насрочено
за 08.12.2020 г., когато е обявено за решаване и с решение № 260023 от
18.12.2020 г. е потвърдена присъдата на РС.

25. ВНЧХД № 233/2020 г., образувано на 28.08.2020 г. по жалба срещу
присъда на РС – Добрич. Съдия-докладчик А. Каменски – определен с
протокол от избор от същата дата. С определение от 09.09.2020 г. е насрочено
за 29.09.2020 г., когато е обявено за решаване и с решение № 60 от 29.10.2020
г. е потвърдена присъдата на РС.

26. ВАНД № 120/2020 г., образувано на 28.05.2020 г. по жалба срещу
решение на РС – Добрич. Съдия-докладчик М. Хараламбиева – определена с
протокол от избор от същата дата. С определение от 05.06.2020 г. делото е
насрочено за 07.07.2020 г. Делото е отсрочено за 14.07.2020 г., когато е
обявено за решаване. С Решение № 260000 от 11.08.2020 г. е потвърдено
решението на РС.

27. ВАНД № 88/2020 г., образувано на 02.04.2020 г. по жалба срещу
решение на РС – Генерал Тошево. Съдия-докладчик К. Алид – определена с
протокол от избор от същата дата. С определение от 09.04.2020 г. делото е
насрочено за 02.06.2020 г., когато е обявено за решаване. С Решение № 26 от
същата дата е отменено решението на РС, като е признала обвиняемия за
невинен.
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28. ВАНД № 224/2020 г., образувано на 20.08.2020 г. по жалба срещу
решение на РС – Добрич. Съдия-докладчик Д. Петрова – определена с
протокол от избор от същата дата. С определение от 02.09.2020 г. делото е
насрочено за 06.10.2020 г., отложено за 10.11.2020 г., отложено за 08.12.2020
г., когато е обявено за решаване. С Решение № 1 от 08.02.2021 г. е потвърдено
решението на РС.

29. ВЧНД № 254/2020 г., образувано на 17.09.2020 г. по частна жалба
срещу определение на РС – Добрич. Съдия- докладчик М. Хараламбиева –
определена с протокол от избор от същата дата. С определение от 18.09.2020
г. е насрочено за 27.10.2020 г., когато е обявено за решаване и с решение №
61 от 02.11.2020 г. е отменено разпореждането на НЧХД № 661/2020 г. на РС-
Добрич, с което наказателното производство е прекратено, делото е върнато
за продължаване на съдопроизводствените дейности.

30. ВЧНД № 84/2020 г., образувано на 02.04.2020 г. по частна жалба срещу
определение на РС – Добрич. Съдия- докладчик М. Хараламбиева –
определена с протокол от избор от същата дата. С определение в з.з. от
06.04.2020 г. е потвърдено разпореждането на РС.

31. ВЧНД № 25/2020 г., образувано на 24.01.2020 г. по частна жалба срещу
определение на РС – Добрич. Съдия- докладчик М. Хараламбиева –
определена с протокол от избор от същата дата. С разпореждане от 27.01.2020
г. е насрочено за 25.02.2020 г. и с решение е потвърдено разпореждането на
РС.

32. ВЧНД № 10/2020 г., образувано на 13.01.2020 г. по частна жалба срещу
определение на РС – Каварна. Съдия-докладчик П. Монев – определен с
протокол от избор от същата дата. С Определение № 27 от 14.02.2020 г. е
потвърдено определението на РС.

33. ВАНД № 33/2020 г., образувано на 30.01.2020 г. по жалба срещу
решение на РС – Каварна. Съдия-докладчик П. Монев – определен с протокол
от избор от същата дата. С определение от 30.01.2020 г. делото е насрочено за
25.02.2020 г., когато е обявено за решаване. С Решение № 22 от 15.04.2021 г. е
потвърдено решението на РС.

34. ВЧНД № 227/2020 г., образувано на 24.08.2020 г. по частна жалба
срещу определение на РС – Добрич. Съдия-докладчик П. Монев – определен
с протокол от избор от същата дата. С разпореждане от 24.08.2020 г. е
насрочено за 28.08.2020 г., когато с решение № 51 е потвърдено
определението на РС.

35. ВЧНД № 251/2020 г., образувано на 17.09.2020 г. по частна жалба
срещу определение на РС – Каварна. Съдия-докладчик П. Монев – определен
с протокол от избор от същата дата. С определение № 192 от 30.09.2020 г. е
отменено определението на РС.

36. ВЧНД № 208/2020 г., образувано на 04.08.2020 г. по частен протест
срещу определение на РС – Тервел. Съдия-докладчик Д. Петрова –
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определена с протокол от избор от същата дата. С определение № 165 от
06.08.2020 г. е отменено определението на РС.

37. ВЧНД № 350/2020 г., образувано на 20.11.2020 г. по частна жалба
срещу определение на РС–Добрич. Съдия-докладчик Д. Петрова – определена
с протокол от избор от същата дата. С определение № 260112 от 18.12.2020 г.
е потвърдено определението на РС.

38. ВЧНД № 199/2020 г., образувано на 22.07.2020 г. по частна жалба
срещу определение на РС – Добрич. Съдия-докладчик Д. Петрова –
определена с протокол от избор от същата дата. С определение № 164 от
04.08.2020 г. делото е насрочено за 08.09.2020 г., когато с решение № 260007
от 29.09.2020 г. е отменено определението на РС.

39. ВЧНД № 359/2020 г., образувано на 03.12.2020 г. по частна жалба
срещу определение на РС – Каварна. Съдия-докладчик К. Алид – определена
с протокол от избор от същата дата. С определение № 260110 от 17.12.2020 г.
е отменено определението на РС.

40. ВЧНД № 160/2020 г., образувано на 24.06.2020 г. по частна жалба
срещу определение на РС – Добрич. Съдия-докладчик К. Алид – определена с
протокол от избор от същата дата. С определение от 24.06.2020 г. делото е
насрочено за 07.07.2020 г., когато с решение № 40 е изменено определението
на РС.

41. ВЧНД № 169/2020 г., образувано на 01.07.2020 г. по частна жалба
срещу определение на РС – Добрич. Съдия-докладчик К. Димитрова –
определена с протокол от избор от същата дата. С определение от 07.08.2020
г. е отменено определението на РС.

42. ВЧНД № 48/2020 г., образувано на 13.02.2020 г. по частна жалба срещу
разпореждане на РС – Добрич. Съдия-докладчик К. Димитрова – определена с
протокол от избор от същата дата. С разпореждане от 17.02.2020 г. делото е
насрочено за 25.02.2020 г., с решение № 21 от 15.04.2020 г.е потвърдено
разпореждането на РС.

43. ВЧНД № 328/2020 г., образувано на 11.11.2020 г. по частен протест
срещу определение на РС – Добрич. Съдия-докладчик А. Каменски –
определен с протокол от избор от същата дата. С определение № 260080 от
19.11.2020 г. е отменено определението на РС.

44. ВЧНД № 133/2020 г., образувано на 04.06.2020 г. по частна жалба
срещу определение на РС – Балчик. Съдия-докладчик А. Каменски –
определен с протокол от избор от същата дата. С определение от 04.06.2020 г.
е насрочено за 11.06.2020 г., когато с решение № 27 е потвърдено решението
на РС.

45. ВЧНД № 128/2020 г., образувано на 01.06.2020 г. по частен протест
срещу определение на РС – Добрич. Съдия-докладчик А. Каменски –
определен с протокол от избор от същата дата. С определение № 123 от
24.06.2020 г. е потвърдено определението на РС.
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46. ВНОХД № 148/2020 г., образувано на 16.06.2020 г. по жалба срещу
присъда на РС – Генерал Тошево. Съдия-докладчик К. Алид – определен с
протокол от избор от същата дата. С определение от 19.06.2020 г. делото е
насрочено за 07.07.2020 г., когато е обявено за решаване. С Решение №
260001 от 14.08.2020 г. е отменена присъдата на РС и делото е върнато за
ново разглеждане от друг състав.

47. ВНОХД № 189/2020 г., образувано на 10.07.2020 г. по жалба срещу
присъда на РС – Генерал Тошево. Съдия-докладчик П. Монев – определен с
протокол за избор от същата дата. С определение от 13.07.2021 г. делото е
насрочено за 04.08.2020 г., отсрочено за 08.09.2020 г., отложено за 17.11.2020
г., когато с решение е отменена присъдата, делото е върнато за ново
разглеждане.

48. ВНОХД № 60/2020 г., образувано на 21.02.2020 г. по жалба срещу
присъда на РС – Балчик. Съдия-докладчик К. Димитрова – определена с
протокол за избор от същата дата. С определение от 24.02.2021 г. делото е
насрочено за 07.04.2020 г., отсрочено за 28.04.2020 г., отсрочено за 19.05.2020
г., когато с решение е  потвърдена присъдата на РС.

Проверката констатира, че върху делата с кратки процесуални срокове
не се слагат жълти етикети, съгласно изискванията на чл. 82, ал. 5 от ПАС.

Всички наказателни дела се образуват с щемпел, върху който се
отбелязва датата на образуване, видът на делото, номерът му, подпис на
председателя на съда и определения съдия-докладчик.

Върху всички дела има отбелязване с щемпел за датата на влизане в
сила на съдебния акт.

Почти всички проверени дела са образувани, насрочвани и приключени
съобразно изискванията на процесуалния закон. От проверените дела не се
установи противоречива съдебна практика.

НАТОВАРЕНОСТ НА СЪДИИТЕ:

През 2020 г. средномесечното постъпление /393 бр./ на наказателни
дела на един съдия на база утвърденото щатно разписание /6 бр./ е 5.46 бр.
дела, а средномесечно свършените наказателни дела /385 бр./ от един съдия
през същата година са 5.35 бр.

През 2020 г. средномесечното постъпление на наказателни дела на един
съдия, на база действителна натовареност  е 5.61 бр., средномесечно
свършени дела от един съдия са 5.5 бр.

През 2020 г. в наказателно отделение са отработени 70 човекомесеца,
като изчислението на показателя става при съотнасяне на постъпилите и
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решените дела към тези отработени човекомесеци. Средномесечно дела за
разглеждане от един съдия е 5.95 бр. /брой наказателни дела за разглеждане
417 бр./ Към последната цифра се прибавят и 19 бр. граждански дела по
конфискационните закони, разглеждани от наказателните съдии, като по този
начин  натовареността по щат спрямо делата за разглеждане е 6.05 бр., а
действително – 6.22 бр.

Б. 2021 г.
В съда има наказателно отделение. Ръководител на отделението е

съдия Петър Монев от 22.04.2015 година.
През втората година от проверявания период наказателни дела са

разглеждали съдиите: Петър Монев, Калина Димитрова, Атанас Каменски,
Деница Петрова, Милена Хараламбиева и Калиптен Алид, разпределени в
шест броя състави като първа инстанция.

Отпускът на съдиите се разрешава със заповед на председателя на съда, а
при негово отсъствие от заместник-административните ръководители.
Председателят на АС-Варна разрешава ползването на отпуск на председателя
на съда.

През 2021 г. съдиите са ползвали отпуск както следва:

Имена на съдията Отпуск
Петър Монев    34 дни
Калина Димитров 35 дни
Атанас Камнски 38 дни
Деница Петрова 69 дни
Милена Хараламбева 44 дни
Калиптен Алид 30 дни

 През 2021 г. има общо 2 броя  отводи/самоотводи от разглеждане на
дела, което е с 9 бр. по-малко в сравнение с предходната година. По съдии
както следва:

№ по ред Дело – номер и година Съдия - докладчик:

1. НОХД № 54/2021 г. Калиптен Алид
2. ВЧНД № 60/2021 г. Атанас Каменски
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През втората половина от проверката се наблюдава намаляване на
направените отводи/самоотводи. От проверените дела с направени
отводи/самоотводи не се установи нарушаване на формалните законови
изисквания на чл. 29 от НПК.

През 2021 г. съдиите  са имали съдебни заседания:

Съдия
Първа инстанция Въззивна инстанция

докладчик член на
състав докладчик член на

състав
1. Г.Ханджива 0 0 0 3
2. Петър Монев 36 17 5 32
3. Георги Павлов 0 0 0 1
4. Галина Жечева 0 0 0 2
5. К. Димитрова 49 12 20 22
6. Ат. Каменски 38 19 14 28
7. Деница Петрова 39 14 13 26
8. М. Хараламбиева 20 15 15 19
9. Калиптен Алид 40 15 18 19
10. Ж. Маргенова 0 0 0 3
11. Г. Пашалиев 0 0 0 2

През втората половина от проверявания период в Окръжен съд –
Добрич са поставени за разглеждане общо наказателните дела 520 бр. дела.
От тях:

Разгледаните наказателни дела първа инстанция са общо 367 бр.
наказателни дела, от които новообразувани 348  бр. и 19 бр. останали от
предишен период. Сред тях няма дела с висок обществен интерес.

Разгледаните въззивни наказателни дела са общо 153 бр., от които
новообразувани 140 бр. и 13 бр. останали от предишен период.

През 2021 г. останали от предишни периоди са общо 32 бр., от които 19
бр. наказателни дела като първа инстанция (от тях 17 бр. НОХД, 1 бр. НАХД,
1 бр. ЧНД) и 13 бр. наказателни дела като въззивни инстанция (от тях 1 бр.
ВНОХД ,  ВНЧХД 7  бр.,  ВЧНД 3  бр.   и 2  бр.  ВАНД),  което е 6.15  %  от
поставените за разглеждане общо 520 бр. наказателни дела като първа и
въззивна инстанция.
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През 2021 г. от проверявания период в съда са приключили 490 бр.
наказателни дела. От тях:

Ø Наказателните дела първа инстанция са 354 бр. дела, в т. ч.
НОХД – 50  бр. т.е. 14.12 %, ЧНД - 303 бр. т.е. 85.59 %, АНД – 1 бр. т.е. 0.29
%;

Ø Въззивните наказателни дела са 136 бр., 24 бр. ВНОХД т.е.
17.64%,  ВНЧХД - 17 бр. т.е. 12.5 %, ВЧНД - 84 бр. т.е. 61.76 % и ВАНД - 11
бр. т.е. 8.08 %.

Натовареността на съдиите в ОС-Добрич е разпределена по видове дела
така, че да се постигне максимална равнопоставеност от гледна точка на
натовареността.

І. НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА ПЪРВА ИНСТАНЦИЯ

През 2021 г.  ОС–Добрич е приключил 354 бр. наказателни дела първа
инстанция, с индивидуални показатели както следва:

- НОХД – 50 бр. т.е. 14.12 %,
- ЧНД - 303 бр. т.е. 85.59 %,
- АНД – 1 бр. т.е. 0.28 %
Делата се образуват в деня на постъпването им в съда или на следващия

работен ден от заместник–председателя на съда и ръководител на съответното
отделение.

През 2021 г. от общо приключилите 354 наказателни дела първа
инстанция, прекратени са общо 31 бр. дела.

Причините за това са:
- поради неодобрени споразумения – НОХД № 437/2021 г., НОХД №

475/2021 г., НОХД № 438/2021 г. и НОХД № 436/2021 г.;
- на основание чл.248 ал.1 т.3 НПК – НОХД № 4/2021 г.;
- на основание чл.250 НПК  – НОХД № 54/2021 г.;
- на основание чл.247б ал.3 вр.чл.43 т.1 НПК – НОХД № 84/2021 г.;
- на основание чл.248 ал.5 т.1 и чл.249 ал.1 и ал.2 НПК – НОХД №

412/2021 г.
-  поради допуснати отстраними съществени нарушения на

процесуални правила – НОХД № 356/2020 г.
- Сключени споразумения – 22 бр.;
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През втората половина от проверявания период ОС–Добрич  е върнал на
прокурора 1 бр. дело – 0.28 % от общия брой на решените
първоинстанционни наказателни дела, които са били 354 бр. Делото е върнато
на основание чл. 249, ал. 1, вр. чл. 248, ал. 1, т. 3 от НПК.

През 2021 г. в ОС–Добрич има постановени 4 бр. оправдателни
присъди.

съдия Петър Монев – 2 бр. НОХД .№ 160/2021 г. и НОХД № 99/2021 г.;
съдия Милена Хараламбиева -  1 бр. НОХД № 95/2020 г.
съдия Калиптен Алид – 1 бр. НОХД № 207/2020 г..

През втората половина от проверявания период ОС – Добрич е
разгледал 1 дело, по което подсъдимия е бил непълнолетен – НОХД №
247/2021 г.

През 2021 г. в ОС – Добрич  по реда на гл. 29 от НПК „Решаване на
делото със споразумение” са разгледани 22 бр. дела.

 По реда на чл. 382 от НПК са разгледани  17 бр. дела, които са
насрочени в срок до 7 дни от получаване на делото съгласно чл. 382, ал.2 от
НПК, а 5 бр. дела са разгледани по реда на чл. 384 от НПК.

От делата решени по чл. 382 от НПК, едно дело е било решено след
срока по чл. 382, ал. 2 от НПК на съдия-докладчик Калина Димитрова

 № на делото Дата на
образуване

Дата на
насрочване

Съдия-докладчик

1. НОХД № 143/2021 г. 12.04.2021 г. 20.04.2021 г. Калина Димитрова

През 2021 г. в ОС–Добрич няма разгледани дела по реда на гл.24, НПК
„Бързо производство”.

През 2021 г. в ОС–Добрич е разгледано едно дело по реда на гл.28, НПК
„Освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно
наказание” – първа инстанция, по което е спазен срока по чл. 376, ал. 1 от
НПК.

През 2021 г. в ОС–Добрич са разгледани 15 бр. дела по реда на гл. 27,
НПК „Съкратено съдебно следствие в производство пред първата инстанция”.

Ø Съдия Петър Монев е разгледал 2 бр.
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Ø Съдия Калина Димитрова е разгледала 2 бр.
Ø Съдия Атанас Каменски е разгледал 2 бр.
Ø Съдия Деница Петрова е разгледала 4 бр.
Ø Съдия Калиптен Алид е разгледала 4 бр.
Ø Съдия Милена Хараламбиева е разгледала 1 бр.

През 2021 г. няма дела, които да са били разгледани по реда на гл.26
НПК „Ускоряване на наказателното производство”.

През 2021 г. в ОС–Добрич  от общо разгледани 61 бр.  НОХД са
приключени 50 бр. дела. По общия ред (глава 20 от НПК) са разгледани 4 бр.
НОХД, по които са постановени осъдителни присъди.

През втората година от проверявания период са били разгледани 305 бр.
ЧНД, като са приключили 303 бр. частни наказателни дела първа инстанция.
От тях:

- 80 бр. дела са свързани с извършени разпити по чл.223 от НПК,
-  49 бр. по чл. 161 – 164 от НПК;
- 26 бр. дела по чл.64 от НПК;
- 14 бр. дела по чл.65 от НПК;
- 8 бр. дела по чл. 243 от НПК;
- 5 бр. дело по чл. 43 ЗЕЕЗА.

Видове
ЧНД

Съдия Общо
Г.Ханджиева П.Монев К.Димитрова А.Каменски Д.Петрова М.Хараламбиева К.Алид

чл.159а

НПК

0 1 18 3 10 2 0 34

чл.64 НПК 0 2 7 2 11 3 1 26

чл.65 НПК 0 1 4 3 3 1 2 14

чл.222,

223, 149

ал.8 НПК

0 9 20 6 21 15 9 80

чл.243

НПК

0 2 1 1 1 2 1 8

чл.244

НПК

0 0 0 0 0 0 0 0

чл.146,

158, 161,

164, 165

НПК

0 2 10 4 14 14 5 49
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ЗСРС 19 0 0 0 0 0 0 19
Глава 26

НПК

0 1 0 0 0 0 0 1

Др.ЧНД по

искания в

ДП

0 0 1 0 0 0 1 2

Общо: 19 18 61 19 60 37 19 233

С правно основание чл. 243 от НПК са 8 бр. дела. 2 бр. дела, по които е
допуснато нарушение на срока по чл. 243, ал. 5 от НПК:

№ на дело Съдия-
докладчик

Дата на
образуване

Дата на
разглеждан
е

Дата на
постановява
не на съд.
акт

1. ЧНД № 113/2021  К.Димитрова 18.03.2021 01.06.2021 01.06.2021
2. ЧНД № 309/2021 Ат.Каменски 31.08.2021 21.10.2021  21.10.2021

През втората година от проверявания период в ОС–Добрич са
образувани 5 бр. дела по ЗЕЕЗА. Няма дела, по които да е отказано
предаването на исканото лице на основание чл. 40, ал.1 т. 1 от ЗЕЕЗА.

Няма дела, по които да е допуснато отложено изпълнение на Европейска
заповед за арест на основание чл. 52, ал.1 от ЗЕЕЗА и по които е прекратено
производството.

Разгледани са 40 бр. дела, образувани по искане за вземане на мярка за
неотклонение „Задържане под стража” (чл. 64 от НПК) или за нейното
изменение (чл. 65 от НПК). От тях  26 бр. дела са с правно основание чл. 64 от
НПК.

Разгледани са 14 бр. дела, образувани въз основа на искане за изменение
на наложена мярка за неотклонение „задържане под стража” (чл.65 от НПК).

Съдът е постановил определението си в деня на образуването по 20 бр.
дела, като всички са по чл.64 НПК.

По посочените видове дела съдът е постановил определението си в 3-
дневен срок от деня на образуването по 19 бр. дела, като от тях 6 бр. са по
чл.64 НПК и 13 бр. са по чл.65 НПК.
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По 1 бр. от посочените видове дела, съдът е постановил определението
си в срок по-дълъг от 3 дни /4 дни/, като делото е с предмет чл.65 НПК.
Причината за това е постъпила от пълномощник молба за отсрочване на
делото.

През втората година от проверявания период в ОС–Добрич  има 3 дела
разгледани по реда на глава 34, раздел І от НПК „Прилагане на принудителни
медицински мерки”:

Съдия Ат. Каменски – по 1 бр. по Раздел І и 1 бр. по Раздел ІІ на Гл. 34
Съдия Милена Хараламбиева – 1 бр. по раздел ІІ.

През втората година от проверявания период в ОС–Добрич  няма
разгледани дела по реда на глава 35 от НПК „Производства във връзка с
изпълнението на наказанията”.

По спазването на чл. 247а от НПК (до 29.06.2021 г.) и чл. 247б от НПК
(в сила от 30.06.2021 г.):

Всички наказателни дела (първа и въззивна инстанция) са насрочени в
двумесечния срок.

Четири дела са насрочени в три месечен срок с разрешение на
председателя.

Няма дела, които да са насрочени в тримесечен срок без разрешение на
председателя на съда или след тримесечния срок визиран в разпоредбата на
чл. 247б, ал. 2, т. 1 от НПК.

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

По всички наказателни дела интервала между съдебните заседания е до
три месеца, освен едно дело, срокът между съдебните заседания е по-дълъг от
срока по чл. 271, ал.10 от НПК – НОХД № 180/2021 г., с докладчик съдия
Калиптен Алид, едно от съдебните заседания е насрочено в срок по-дълъг от
три месеца. Причината за това е изготвената съдебна поръчка за връчване на
книжа на подсъдимия - гражданин на Руската федерация и обявените с нея
дати на насрочване на делото.

По спазването на чл. 308 от НПК:
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По всички приключили НОХдела е спазен срока визиран в разпоредбата
на чл. 308 от НПК.
 Съдия до 15 дни до 60 дни след 60 дни
1. Петър Монев 0 бр. 5 бр. 0 бр.
2. К.Димитрова 0 бр. 2 бр. 0 бр.
3. Атанас Каменски 0 бр. 3 бр. 1 бр.
4. Деница Петрова 2 бр. 2 бр. 0 бр.
5. М. Хараламбиева 0 бр. 2 бр. 0 бр.
6. Калиптен Алид 0 бр. 6 бр. 0 бр.
 Общо за съда: 2 бр. 20 бр. 1 бр.

По 1 бр. дело мотивите към присъдата да са изготвени след изтичане на
повече от 60 дни:

- НОХД 221/2021 г. – съдия Атанас Каменски – присъдата е постановена
на 08.10.2021 г., мотивите към нея са изготвени на 22.12.2021 година – 14 дни
след изтичане на 60 дневния срок.

По спазването на чл. 340 от НПК:

По 1 бр. АНД, решението е изготвено в срок до три месеца от обявяване
на делото за решаване.

Няма решения, които са изготвени след три месеца от обявяване на
делото за решаване или след изтичане на този срок.

Съдия до 1 месец до 3 месеца след 3 месеца
1. Петър Монев 0 бр. 0 бр. 0 бр.
2. К. Димитрова 0 бр. 1 бр. 0 бр.
3. Атанас Каменски 0 бр. 0 бр. 0 бр.
4. Деница Петрова 0 бр. 0 бр. 0 бр.
5. М.Хараламбиева 0 бр. 0 бр. 0 бр.
6. Калиптен Алид 0 бр. 0 бр. 0 бр.

Общо за съда: 0 бр. 1 бр. 0 бр.
По 7 бр. ВАНД решението е изготвено в срок до 1 месец и по 3 бр. дела

решението е изготвено в срок до 3 месеца.
Няма решения, които са изготвени след три месеца от обявяване на

делото за решаване или след изтичане на този срок.

Съдия до 1 месец до 3 месеца след 3 месеца
1. Петър Монев 2 бр. 0 бр. 0 бр.
2. К. Димитрова 1 бр. 0 бр. 0 бр.
3. Атанас Каменски 1 бр. 0 бр. 0 бр.
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4. Деница Петрова 2 бр. 0 бр. 0 бр.
5. М. Хараламбиева 0 бр. 1 бр. 0 бр.
6. Калиптен Алид 1 бр. 2 бр. 0 бр.

Общо за съда: 7 бр. 3 бр. 0 бр.

По спазването на чл. 416 от НПК:

По 36 бр. дела препис от присъдата е изпратена на съответния орган в 7 -
дневен срок от влизането й в сила, както следва:

Съдия Брой
1. Петър Монев 4
2. Калина Димитрова 5
3. Атанас Каменски 12
4. Деница Петрова 4
5. Милена Хараламбиева 8
6. Калиптен Алид 5

Общо: 38

По 10 бр. дела ВАНД препис от присъдата е изпратен в срок по дълъг от
7 дни:

Съдия
Дата на постановяване на
присъдата/определението/

решението

Дата на
написва

не на
мотиви

и
предава

не в
деловод

ство

Дата на
връщан

е от
горна

инстан
ция

Дата на
влизан

е в
сила

Дата на
изпраща

не
изпълне

ние

№ на
дело

Петър
Монев

04.02.2019 г. 05.04.20
19 г.

05.03.2
020 г.

26.02.2
020 г.

06.03.20
20 г.

НОХ
д.№
414/2
018 г.

20.02.2020 г. 14.04.20
20 г.

- 07.03.2
020 г.

07.05.20
20 г.

НОХ
д.№
351/2
019 г.
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03.07.2019 г. 28.10.20
19 г.

30.06.2
020 г.

11.03.2
020 г.

01.07.20
20 г.

НАХ
д.№
92/20
19 г.

Общо за
съдията:

3 бр.

К.Димитров
а

- - - - - -

Общо за
съдията:

0 бр.

А.Каменски 01.07.2016 г. 13.07.20
16 г.

29.05.2
020  г.

22.05.2
020 г.

01.06.20
20 г.

НОХ
д.№
385/2
014 г.

20.12.2019 г. 21.01.20
20 г.

28.08.2
020 г.

21.08.2
020 г.

31.08.20
20 г.

НОХ
д.№
381/2
019 г.

15.11.2019 г. 16.01.20
20 г.

02.10.2
020 г.

26.09.2
020 г.

05.10.20
20 г.

НОХ
д.№
352/2
018 г.

30.01.2020 г. 27.02.20
20 г.

30.12.2
020 г.

18.12.2
020 г.

30.12.20
20  г.

НОХ
д.№
397/2
019 г.

Общо за
съдията:

4 бр.

Деница
Петрова

17.11.2018 г. 14.01.20
19 г.

03.01.2
020 г.

27.12.2
019 г.

06.01.20
20 г.

НОХ
д.№
116/2
018 г.

Общо за
съдията:

1 бр.

М.Харалам
биева

- - - - - -

Общо за
съдията:

0 бр.
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Калиптен
Алид

18.10.2019 г. 19.11.20
19 г.

16.11.2
020 г.

09.11.2
020 г.

18.11.20
20 г.

НОХ
д.№
157/2
019 г.

11.09.2019 г. 11.11.20
19 г.

24.04.2
020 г.

20.02.2
020 г.

24.04.20
20 г.

НОХ
д.№
59/20
18 г.

Общо за
съдията:

2 бр.

Общо за
съда:

10 бр.

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

От общо свършените 490 бр. наказателни дела за 2021 г., общият брой на
наказателните дела приключили в едно съдебно заседание е 186 бр., от тях
НОХД -  23  бр.;  АНД -  0  бр.;  ЧНД -  90  бр.  ,  въззивните са 72  бр.,  от тях –
ВНОХД - 22 бр.; ВАНД - 8 бр., ВЧНД – 35 бр. и ВНЧХД – 8 бр.

Общият брой на наказателни дела приключили в три съдебни заседания
е 4 бр., от тях ЧНД – 2 бр. и ВНОХ д. – 2 бр. Съдия Петър Монев е решил в
три заседания 1 бр. ЧНД, съдия Милена Хараламбиева - 1 бр. ВНОХ д., съдия
Калина Димитрова – 1 бр. ВНОХ д. и съдия Калиптен Алид - 1 бр. ЧНД.

Общия брой на наказателни дела, приключили с повече от три съдебни
заседания е 1 бр. НОХД № 99/2021 г. с докладчик съдия Петър Монев. По
делото са проведени 4 бр. съдебни заседания, като в последното делото е
приключило с присъда по общия ред. Отлагано е за разглеждане по реда на
Глава 27, за изискване на допълнителни доказателства и поради неявяване на
подсъдимия.

Наказателни дела отложени повече от 3 пъти – 9 броя:
Съдия Петър Монев има 1 бр. НОХД  № 403/2019 г. Делото е отлагано

пет пъти за събиране на доказателства и поради неявяване на свидетели и
подсъдими.

Съдия Калина Димитрова има 4 бр. дела, отлагани над три пъти. НОХД
№ 228/2020 г. е отлагано пет пъти – за доказателства, поради неявяване на
свидетел и за експертиза. НОХД № 170/2020 г. е отлагано 4 пъти – за
доказателства и за експертиза. НОХД № 112/2021 г. е отлагано 4 пъти – за
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разглеждане по общия ред и за събиране на доказателства. НОХД № 309/2020
г. е отлагано шест пъти – за неявяване на подсъдим и за постигане на
споразумение.

Съдия Атанас Каменски има едно дело, отложено над три пъти-НОХД
№ 306/2020 г. По делото има проведени девет заседание – разглеждане по
реда на Глава 27, за събиране на доказателства и поради смяна на съдебен
заседател.

Съдия Деница Петрова има едно дело, отложено над три пъти – НОХД
№ 159/2021 г. Делото е отлагано пет пъти – за разглеждането му по общия
ред, за доказателства и поради неявяване на свидетел.

Съдия Калиптен Алид има 2 бр. дела, които са отложени повече от три
пъти. НОХД № 241/2020 г. е отложено 4 пъти- за разглеждане по Глава 27,
поради оттеглени пълномощия и неявяване на подсъдим. НОХД № 215/2021
г. е отлагано четири пъти – за разглеждане по Глава 27, за нередовно
призоваване на подсъдим и за доказателства.

Наказателните дела, чието разглеждане е продължило в срок до 3
месеца са общо 357 бр. наказателни дела

до 3 м. от 3 до 6 месеца над 6 месеца

Съдия О

Х

Ч

Н

Д

А

Х

В

Н

О

Х

В

Н

А

Х

В

Ч

Н

Д

В

Н

Ч

Х

О

б

щ

о

О

Х

Ч

Н

Д

А

Х

В

Н

О

Х

В

Н

А

Х

В

Ч

Н

Д

В

Н

Ч

Х

О

б

щ

о

О

Х

Ч

Н

Д

А

Х

В

Н

О

Х

В

Н

А

Х

В

Ч

Н

Д

В

Н

Ч

Х

О

б

щ

о

П.Мон

ев

5  4

3

0  2 2 21 2 75 1 0 0 1 1 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0  1

К.Дим

итрова

6  2

5

0  0 0 6 0 37 1 0 0 4 0 2 0 7 2 0 0 0 0 0 0  2

А.Кам

енски

8  2

8

1  3 1 8 2 51 2 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0  0

Д.Пет

рова

5  2

3

0  2 0 10 1 41 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0  1

М.Хар

аламб

иева

4  3

6

0  3 2 17 1 63 0 0 0 1 0 0 2 3 4 0 0 0 0 0 0  4

К.Али

д

5  4

8

1  5 1 16 1 77 1 0 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0  0

Г.Хан 0 1 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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джиев

а

2

Ж.Мар

генова

0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0

Общо: 3

3

2

1

5

2 15 6 79 7 35

7

5 0 0 8 2 0 5 20 8 0 0 0 0 0 0  8

ІІ. ВЪЗЗИВНИ НАКАЗАТЕЛНИ ПРОИЗВОДСТВА

През втората половина от проверявания период те са приключили 136
броя въззивни наказателни дела, както следва:

- ВНОХД – 24 бр.
- ВНЧХД – 17 бр.;
- ВЧНД - 84 бр.;
- ВАНД – 11 бр.
През 2021 г. няма дела, върнати на прокурора с указания за отстраняване

на съществени нарушения на процесуалните правила, на осн. чл. 335, ал.1,т.1
от НПК и за ново разглеждане от друг състав на първоинстанционния
съд.

През втората половина от проверявания период  ОС - Добрич не е
постановил оправдателни присъди по въззивни наказателни дела.

По спазването на чл. 247а от НПК (до 29.06.2021 г.) и чл. 247б от НПК
(в сила от 30.06.2021 г.):

2 броя дела, насрочени в разпоредително заседание в тримесечен срок с
разрешение на председателя на съда .Няма  дела, насрочени в разпоредително
заседание в тримесечен срок без разрешение на председателя на съда.

Няма дела насрочени след тримесечния срок.
 По спазването на чл. 271, ал. 10 от НПК:

През втората година от проверявания период няма дела, срокът между
съдебните заседания е по-дълъг от срока по чл. 271, ал.10 от НПК.

По спазването на чл. 308 от НПК:
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През 2020 г. в ОС – Добрич по всички въззивни НОХД съдебните актове
са изготвени в срока визиран в разпоредбата на чл. 308 от НПК.

Няма въззивни НОХД, по които съдебните актове да са изготвени след
изтичане на срок от два месеца.

По спазването на чл.345 от НПК:

През 2021 г. в ОС–Добрич са приключени общо 84 бр. ВЧНД, като по
всичките е спазен срока по чл. 345 от НПК.

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

В едно съдебно заседание са приключени общо 73 въззивни
наказателни дела, от които - ВНОХД - 22 бр.,ВАНД - 8 бр., ВНЧХД –8 бр. и
ВЧНД - 35 бр.

В три съдебни заседания са приключени две  въззивни наказателни
дела, от които - ВНОХД - 2 бр.

Няма приключени в повече от три съдебни заседания въззивни
наказателни дела.

В срок до три месеца са приключили  120 бр. въззивни наказателни дела
– 17 бр. ВНОХД, 80 бр. ВЧНД, 11 бр. ВАНД и 12 бр. ВНЧХД.

В срок до шест месеца са приключили 67 бр. въззивни наказателни дела
– 4 бр. ВНОХД, 1 бр. ВАНД, ВЧНД 44бр. и 18 бр. ВНЧХД.

4 въззивни наказателни дела, приключили в срок над 6 месеца – 3 бр.
ВНОХД, 1 бр. ВНЧХД

Качество на съдебните актове по наказателни дела:

От образуваните през 2021 г. 488 бр. наказателни дела и останали от
предишни периоди 32 бр. наказателни дела, до края на втората година от
проверявания период не са приключили 30 бр. наказателни дела.

Разгледани дела общо и по години за проверявания период.
- останали от предишен период – 32 бр.,  от които 19 бр.

първоинстанционни дела и 13 бр. въззивни дела,
- новоразпределени – 488 бр.,  от които 378 бр. първоинстанционни

дела и 140 бр. въззивни дела,
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- приключени - 490 бр., от които 354 бр. първоинстанционни дела и
136 бр. въззивни дела.

1. От решените дела, обжалвани са 48 бр., от които 47 бр. първоинстанционни
дела и 1 бр. въззивни дела. По съдии:

Вид
дело

Бро
й

обж.
дела

П.Мон
ев

К.Димитр
ова

А.Каменс
ки

Д.Петро
ва

М.Хараламби
ева

К.Ал
ид

НОХД 21 4 1 2 5 6 3
ЧНД 26 1 5 2 8 6 4
НАХД 0
ВНОХД
ВЧНД
ВНЧХД 1 1
ВНАХД

48 5 7 4 13 12 7

От обжалваните (и касационно обжалваните) има резултат по 36  бр.:
Вид
дела

Брой върнати
дела

Петър
Монев

Калина
Димит-
рова

Атанас
Камен-
ски

Деница
Петро
ва

Милена
Хара-
ламбие
ва

Калип-
тен
Алид

НОХД 12 1 2 2 1 5 1
ЧНД 24 1 4 3 8 3 5
НАХД 0
ВНОХД 0
ВЧНД 0
ВНЧХД 0
ВНАХД 0
Общо: 36 2 6 5 9 8 6

Потвърдени съдебни актове:

Вид
дела

Общ
брой

Петър
Монев

Калина
Димитрова

Ат.
Камен-
ски

Д.Петрова М.Хара-
ламбие
ва

К. Алид

24 2 5 3 8 2 4

Ø Потвърдени въззивни решения:
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ВНЧХД № 191/2021 г. с докладчик съдия Калина Димитрова, върнато с
потвърдено разпореждане за връщане на касационната жалба.

- Отменени съдебни актове:
Общ брой Петър

Монев
Калина
Димит-
рова

Атанас
Камен-
ски

Деница
Петро
ва

Милена
Хара-
Ламбие
ва

Калип-тен
Алид

1 1

1 1
1 1
1 1
4

От тях:
- отменени и върнати за ново разглеждане – общо, по години и за всеки

съдия:
НОХД № 47/2019 г. с докладчик Милена Хараламбиева;
Ø НОХД № 95/2020 г. с докладчик Милена Хараламбиева;
Ø ЧНД № 48/2021 г. с докладчик Милена Хараламбиева с отменено от

въззивна инстанция определение;
Ø ЧНД № 360/2020 г. с докладчик Калиптен Алид  - с отменено от

въззивна инстанция определение.
- отменени с постановяване на нова присъда – общо за съда и за всеки

съдия по години – няма такива дела .
- отменени с прекратяване на наказателното производство – през 2021 г.

няма такива дела.
Ø Отменени въззивни решения – през 2021 г. няма такива дела.

Изменени съдебни актове:

Общ брой
изменени
за 2021 г.

Петър
Монев

Калина
Димит-
рова

Атанас
Камен-
ски

Деница
Петро
ва

Милена
Хара-
ламбие
ва

Калип-тен
Алид

8 0 1 2 1 3 1
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През 2021 г. в ОС – Добрич няма изгубени дела, няма погасени по
давност или спрени наказателни дела.

През проверявания период стриктно се е спазвала разпоредбата на чл.
80 от ПАС при образуването на наказателните дела в ОС– Добрич.

Няма дела, по които да не е спазена горецитираната разпоредба.

При проверката, на случаен принцип, бяха проверени следните дела за
2021 г.:

1. ЧНД  № 225/2021 г. – образувано на 11.06.2021 г. по чл. 243 от
НПК, протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С определение
№ 129/29.06.2021 г. в з.з. е отменено постановлението на ОП-Добрич за
прекратяване на наказателното производство.

2. ЧНД  № 241/2021 г. – образувано на 01.07.2021 г. по чл. 243 от НПК,
протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С определение №
136/09.07.2021 г. в з.з. е отменено постановлението на ОП-Добрич за
прекратяване на наказателното производство.

3. ЧНД  № 155/2021 г. – образувано на 16.04.2021 г. по ЗЕЕЗА, протокол за
избор на съдия–докладчик от същата дата и членовете на съдебния състав. С
разпореждане № 34 от 16.04.2021 г. е насрочено за 22.04.2021 г., като е
отложено за 27.04.2021 г. с оглед спазване на чл. 45, ал. 3 от ЗЕЕЗА, когато с
решение № 9 е уважено направеното предложение.

4.  ЧНД  № 295/2021  г.  –  образувано на 16.08.2021  г.  по
ЗПИИСАННЛСМВЛС, протокол за избор на съдия–докладчик от същата
дата. С разпореждане № 127 от същата дата е насрочено за 20.08.2021 г.,
когато с Решение № 41 е признато решението постановено от
административен орган от Белгия.

5. ЧНД  № 59/2021 г. – образувано на 17.02.2021 г. по чл. 306, ал. 1, т. 1 от
НПК по предложение на прокурор от ОП-Добрич, протокол за избор на
съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане № 260054 от 17.02.2021 г. е
насрочено за 04.03.2021 г., когато с определение № 260062 е уважено
направеното искане, като е приложен чл. 23, ал. 3 от НПК. По въззивна частна
жалба е образувано ВЧНД № 104/2021 г. по описа на АС-Варна и с решение
№ 12 от 29.04.2021 г. е потвърдено определението на ОС-Добрич.

6. ЧНД  № 71/2021 г. – образувано на 24.02.2021 г. по чл. 306, ал. 1, т. 1 от
НПК по предложение на прокурор от ОП-Добрич, протокол за избор на
съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане № 260079 от 15.03.2021 г. е
насрочено за 31.03.2021 г., когато делото е приключено. С определение №
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260070/14.04.2021 г. е уважено направеното искане, като е приложен чл. 24 от
НПК. По въззивна частна жалба е образувано ВЧНД № 180/2021 г. по описа
на АС-Варна и с решение № 34 от 21.06.2021 г. е потвърдено определението
на ОС-Добрич. По искане на основание чл. 414, ал. 3 от НПК е образувано НД
№ 676/2021 г. по описа на ВКС и с решение № 60177/30.11.2021 г. е оставил
без уважение искането за възобновяване на ВЧНД.

7. ЧНД  № 251/2021 г. – образувано на 12.07.2021 г. по чл. 306, ал. 1, т. 3 от
НПК по предложение на прокурор от ОП-Добрич, протокол за избор на
съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане № 96 от 15.07.2021 г. е
насрочено за 09.08.2021 г., отложено за 27.09.2021 г., когато делото е
приключено. С определение № 207/01.10.2021 г. е уважено направеното
искане.

8. ЧНД  № 74/2021 г. – образувано на 24.02.2021 г. по чл. 306, ал. 1, т. 1
от НПК по предложение на прокурор от ОП-Добрич, протокол за избор на
съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане № 260071 от 04.03.2021 г. е
насрочено за 23.03.2021 г., когато делото е приключено. С определение №
260066 е уважено направеното искане и е приложен чл. 24 от НК. По въззивна
жалба е образувано ВЧНД № 139/2021 г. по описа на АС-Варна и с решение
№ 28/10.06.2021 г. е потвърдено определението на ОС-Добрич.

9. ЧНД  № 162/2021 г. – образувано на 21.04.2021 г. по чл. 306, ал. 1, т. 1
от НПК по предложение на прокурор от ОП-Добрич, протокол за избор на
съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане № 41 от 22.04.2021 г. е
насрочено за 18.05.2021 г., когато делото е приключено. С определение №
105/08.06.2021 г. е уважено направеното искане и е приложен чл. 66, ал.1 от
НК.

10. ЧНД  № 113/2021 г. – образувано на 18.03.2021 г. по чл. 243 от НПК,
протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С определение №
94/01.06.2021  г.  (просрочие на чл.  243,  ал.  5  от НПК с 33  дни)  в з.з.  е
потвърдено постановлението на ОП-Добрич за прекратяване на наказателното
производство. По въззивна жалба е образувано ВЧНД № 246/2021 г. по описа
на АС-Варна и с определение № 145/06.08.2021 г. е потвърдено
определението на ОС-Добрич.

11. ЧНД  № 444/2021 г. – образувано на 30.11.2021 г. по чл. 243 от НПК,
протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С определение №
332/21.12.2021 г. в з.з. е потвърдено постановлението на ОП-Добрич за
прекратяване на наказателното производство. По въззивна жалба е
образувано ВЧНД № 9/2022 г. по описа на АС-Варна и с определение №
24/04.02.2022 г. е отменено определението на ОС-Добрич.
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12. ЧНД  № 309/2021 г. – образувано на 31.08.2021 г. по чл. 243 от НПК,
протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С определение №
244/21.10.2021 г. (просрочие на чл. 243, ал. 5 от НПК с 21 дни) в з.з. е
отменено постановлението на ОП-Добрич за прекратяване на наказателното
производство.

13. ЧНД  № 181/2021 г. – образувано на 10.05.2021 г. по чл. 243 от НПК,
протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С определение №
106/09.06.2021 г. в з.з. е потвърдено постановлението на ОП-Добрич за
прекратяване на наказателното производство.

14. ЧНД  № 310/2021 г. – образувано на 01.09.2021 г. по
ЗПИИРКОРНФС, протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С
разпореждане № 138 от същата дата е насрочено за 08.09.2021 г., отложено за
12.10.2021 г., когато с Решение № 54 е отказано да признае решението
постановено от административен орган от Австрия.

15. ЧНД  № 252/2021 г. – образувано на 13.07.2021 г. по
ЗПИИРКОРНФС, протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С
определение № 147/14.07.2021 г. е насрочено за 19.07.2021 г., когато с
Решение № 30 е признато решението постановено от административен орган
от Австрия.

16. ЧНД  № 80/2021 г. – образувано на 01.03.2021 г. по чл. 451 от НПК,
протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане № 1
от 01.03.2021 г. делото е насрочено за 22.03.2021 г., по постъпила молба от
инспектор-председател на пробационен съвет, делото е отсрочено за
08.04.2021 г., когато е даден ход и делото е приключено, с определение №
44/14.04.2021 г. е уважено отчасти направеното искане.

17. ЧНД  № 209/2021 г. – образувано на 01.06.2021 г. по чл. 89 б.“Б“ от
НК, протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане
№ 67 същата дата, делото е насрочено за 16.06.2021 г., когато е даден ход и с
определение № 117 е продължена принудителната медицинска мярка. След
направена СПЕ, с разпореждане № 224/28.10.2021 г. делото е насрочено за
16.11.2021 г., с определение № 279 от същата дата е прекратена
принудителната медицинска мярка.

18. АНД № 392/2020 г. – образувано на 30.12.2020 г. по чл. 78а от НК за
извършено престъпление по чл. 255, ал. 4, вр. ал. 3, вр. ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1
от НК, протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С
разпореждане от 04.01.2021 г. е насрочено за 08.02.2021 г., когато делото е
приключено и с Решение № 260006 от същата дата обвиняемият е признат за
виновен, освободен е от наказателна отговорност и му е наложено
административно наказание „глоба“.
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19. НОХД  № 54/2021 г. образувано на 10.02.2021 г. по внесен ОА за
извършено престъпление по чл. 255, ал. 3, вр. ал. 1, т. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от
НК, протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане
№ 260072 от 04.03.2021 г. е насрочено за 02.04.2021 г. в РЗ, отложено за
16.04.2021 г., когато не е даден ход на делото и същото е прекратено на
основание чл. 24, ал.1, т. 4 от НПК.

20. НОХД № 387/2021 г., образувано на 20.10.2021 г. по внесен ОА за
извършено престъпление по чл. 339, ал. 1 от НК и по чл. 278, ал. 6, пр. 2 от
НК, протокол от избор на съдия-докладчик от същата дата. С разпореждане №
236 от 17.11.2021 г. е насрочено за 17.12.2021 г. в РЗ, когато е даден ход и
делото е насрочено за разглеждане незабавно по реда на гл. 29 от НПК, и е
одобрено постигнато споразумение.

21. НОХД № 142/2021 г., образувано на 12.04.2021 г. по внесен ОА за
извършено престъпление по чл. 123, ал. 2 от НК и по чл. 134, ал. 2, пр. 2 от
НК, протокол от избор на съдия-докладчик от същата дата. С разпореждане №
48 от 27.04.2021 г. е насрочено за 21.05.2021 г. в РЗ, когато е даден ход и
делото е насрочено за разглеждане незабавно по реда на гл. 27 от НПК и е
постановена осъдителна присъда № 1, мотивите предадени в срок.

22. НОХД № 1/2021 г., образувано на 05.01.2021 г. по внесен ОА за
извършено престъпление по чл. 196, ал. 1 от НК и по чл. 199, ал. 1, пр. 4 от
НК, протокол от избор на съдия-докладчик от същата дата. С разпореждане №
260002 от 06.01.2021 г. е насрочено за 04.02.2021 г. в РЗ, когато е даден ход и
делото е насрочено за разглеждане незабавно по реда на гл. 27 от НПК и е
постановена осъдителна присъда № 260001, мотивите предадени в срок.

23. НОХД № 212/2021 г., образувано на 01.06.2021 г. по внесен ОА за
извършено престъпление по чл. 343, ал. 1, б. „В“, вр. чл. 342, ал.1 от НК,
протокол от избор на съдия-докладчик от същата дата. С разпореждане № 72
от 07.06.2021 г. е насрочено за 22.07.2021 г. в РЗ, когато е даден ход и делото
е насрочено за разглеждане незабавно по реда на гл. 27 от НПК и е
постановена осъдителна присъда № 6, мотивите предадени в срок.

24. НОХД № 179/2021 г., образувано на 05.05.2021 г. по внесен ОА за
извършено престъпление по чл. 124, ал. 1, вр. чл. 128, ал.1 от НК, протокол от
избор на съдия-докладчик от същата дата. С разпореждане № 52 от 10.05.2021
г. е насрочено за 18.06.2021 г. в РЗ, когато е даден ход и делото е насрочено за
разглеждане незабавно по реда на гл. 27 от НПК за 14.07.2021 г., когато е
постановена осъдителна присъда № 5, мотивите предадени в срок. По
въззивна жалба е образувано ВНОХД № 307/2021 г. по описа на АС-Варна и с
решение № 2/10.01.2022 г. е потвърдена присъдата на ОС-Добрич. По
касационна жалба е образувано НД № 183/2023 г. по описа на ВКС и с
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решение № 61/11.04.2022 г. е изменено решението на АС-Варна, като е
намалено наложеното наказание на подсъдимия.

25. НОХД № 186/2021 г., образувано на 12.05.2021 г. по внесен ОА за
извършено престъпление по чл. 123, ал. 1 от НК, протокол от избор на съдия-
докладчик от същата дата. С разпореждане № 55 от 13.05.2021 г. е насрочено
за 01.07.2021 г. в РЗ, когато е даден ход и делото е насрочено за разглеждане
незабавно по реда на гл. 27 от НПК и е постановена осъдителна присъда № 4,
мотивите предадени в срок.

26. НОХД № 412/2021 г., образувано на 28.10.2021 г. по внесен ОА за
извършено престъпление по чл. 343, ал. 1, б. „В“, вр. чл. 342, ал. 1 от НК,
протокол от избор на съдия-докладчик от същата дата. С разпореждане № 225
от 29.10.2021 г. е насрочено за 09.12.2021 г. в РЗ, когато е даден ход и делото
е прекратено на основание чл. 248, ал. 5, т. 1, вр. чл. 249, ал. 1 и ал. 2 и делото
е върнато на ОП-Добрич. По въззивен частен протест е образувано ВЧНД №
439/2021 г. по описа на АС-Варна и с определение №2 от 05.01.2022 г. е
потвърдено определението на ОС-Добрич.

27. НОХД  № 245/2021 г. образувано на 08.07.2021 г. по внесен ОА за
извършено престъпление по чл. 343а, ал. 1, б. „Б“, вр. чл. 343, б.“В“, вр. чл.
342 от НК, с протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С
разпореждане № 114 от 23.07.2021 г. е насрочено за 18.10.2021 г. в РЗ
(насрочено в срок след три месеца без разрешение на председателя), когато е
даден ход и делото е насрочено за разглеждане незабавно по реда на гл. 27 от
НПК и е постановена осъдителна присъда № 12, мотивите предадени в срок.

28. НОХД  № 320/2021 г. образувано на 09.09.2021 г. по внесен ОА за
извършено престъпление по чл. 343а, ал. 1, б. „В“, вр. чл. 342 от НК, с
протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане № 144
от 10.09.2021 г. е насрочено за 04.11.2021 г. в РЗ, когато е даден ход и делото
е насрочено за разглеждане незабавно по реда на гл. 27 от НПК, отложено за
03.12.2021 г., когато е постановена осъдителна присъда № 14, мотивите
предадени в срок. По въззивна жалба е образувано ВНОХД № 52/2022 г. по
описа на АС-Варна и с определение № 66 от 29.03.2022 г. е прекратено
съдебното производство, поради оттегляне на въззивната жалба.

29. НОХД  № 160/2021 г. образувано на 20.04.2021 г. по внесен ОА за
извършено престъпление по чл. 115, ал. 1 от НК, протокол за избор на съдия–
докладчик от същата дата. С разпореждане № 40 от 21.04.2021 г. е насрочено
за 12.05.2021 г. в РЗ, когато е даден ход и делото е насрочено за разглеждане
незабавно по реда на гл. 27 от НПК, отложено за 07.06.2021 г., когато е
постановена осъдителна присъда № 2, мотивите предадени в срок. По
въззивен протест е образувано ВНОХД № 255/2021 г. по описа на АС-Варна и
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с решение № 117 от 20.12.2021 г. е изменена присъдата, като е увеличен
размера на наложеното наказание. По касационна жалба е образувано НД №
72/2022 г. по описа на ВКС и с решение № 24/10.03.2022 г. е изменено
решението на АС-Варна, като е намален размера на наложеното наказание.

30. НОХД  № 400/2021 г. образувано на 22.10.2021 г. по внесен ОА за
извършено престъпление по чл. 249, ал. 1 и чл. 195, вр. чл. 194 от НК,
протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане № 20
от 25.10.2021 г. е насрочено за 13.12.2021 г. в РЗ, когато е даден ход и делото
е насрочено за разглеждане незабавно по реда на гл. 27 от НПК, когато е
постановена осъдителна присъда № 16, мотивите предадени в срок.

31. НОХД  № 240/2021 г. образувано на 25.04.2021 г. по внесено
споразумение за извършено престъпление по чл. 354а, ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл.
26, ал. 1 от НК, протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С
разпореждане № 87/28.06.2021 г. е насрочено за 30.06.2021 г. когато е
одобрено внесеното споразумение.

32. НОХД  № 332/2021 г. образувано на 15.09.2021 г. по внесено
споразумение за извършено престъпление по чл. 354а, ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл.
29 от НК, протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С
разпореждане № 151/15.09.2021 г. е насрочено за 21.09.2021 г. когато е
одобрено внесеното споразумение.

33. НОХД  № 11/2021 г. образувано на 13.01.2021 г. по внесено
споразумение за извършено престъпление по чл. 253, ал. 5, вр. ал. 4 вр. ал. 1
от НК, протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С ръкописна
резолюция № 260008 от 13.01.2021 г. делото е насрочено за 20.01.2021 г.,
когато е одобрено внесеното споразумение.

34. НОХД  № 143/2021 г. образувано на 12.04.2021 г. по внесено
споразумение за извършено престъпление по чл. 354а, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от
НК, протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С ръкописна
резолюция № 36 от 19.04.2021 г. е насрочено за 20.04.2021 г. когато е
одобрено внесеното споразумение.

Бяха проверени и 53 въззивни наказателни дела по деловодна разпечатка,
както следва:
1. ВНОХД № 408/2021 г., образувано на 28.10.2021 г. по жалба срещу

присъда на РС – Добрич. Съдия-докладчик П. Монев – определен с протокол
за избор от същата дата. С определение от 28.10.2021 г. делото е насрочено за
23.11.2021 г., когато е обявено за решаване. С Решение № 78 от 20.12.2021 г. е
отменена присъдата на РС-Добрич и делото е върнато за ново разглеждане от
друг състав на съда.
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2. ВНОХД № 205/2021 г., образувано на 26.05.2021 г. по жалба срещу
присъда на РС – Каварна. Съдия-докладчик П. Монев – определен с протокол
за избор от същата дата. С определение от 27.05.2021 г. делото е насрочено за
06.07.2021 г., когато с решение е изменена присъдата, като е намален размера
на наложеното наказание.

3. ВНОХД № 169/2021 г., образувано на 23.04.2021 г. по жалба срещу
присъда на РС – Добрич. Съдия-докладчик П. Монев – определен с протокол
за избор от същата дата. С определение от 26.04.2021 г. делото е насрочено за
25.05.2021 г., което е обявено за решаване и с решение № 22/24.06.2021 г. е
потвърдена присъдата на РС.

4. ВНОХД № 69/2021 г., образувано на 23.02.2021 г. по жалба срещу
присъда на РС – Генерал Тошево. Съдия-докладчик К. Алид – определена с
протокол от избор от същата дата. С определение от 24.02.2021 г. делото е
насрочено за 30.03.2021 г., когато е обявено за решаване. С Решение №
260022 от 12.04.2021 г. е отменена присъдата и делото е върнато за ново
разглеждане от друг състав на РС.

5. ВНОХД № 116/2021 г., образувано на 19.03.2021 г. по жалба срещу
присъда на РС – Балчик. Съдия-докладчик К. Алид – определена с протокол
от избор от същата дата. С определение от 24.03.2021 г. делото е насрочено за
20.04.2021 г., когато е обявено за решаване. С Решение № 10 от 27.04.2021 г. е
потвърдена присъдата на РС.

6. ВНОХД № 206/2021 г., образувано на 26.05.2021 г. по жалба срещу
присъда на РС – Каварна. Съдия-докладчик К. Алид – определена с протокол
от избор от същата дата. С определение от 04.06.2021 г. делото е насрочено за
06.07.2021 г., когато е обявено за решаване. С Решение № 31 от 26.07.2021 г. е
изменена присъдата, като е намален размера на наложеното наказание.

7. ВЧНД № 229/2021 г., образувано на 15.06.2021 г. по частен протест
срещу определение на РС – Генерал Тошево. Съдия-докладчик А. Каменски –
определен с протокол от избор от същата дата. С определение № 126 от
24.06.2020 г. в з.з. е отменено определението на РС и е върнато на
първоинстанционния съд за продължаване на съдопроизводствените
действия.

8. ВНОХД № 287/2021 г., образувано на 06.08.2021 г. по жалба срещу
присъда на РС – Добрич. Съдия-докладчик Д. Петрова – определена с
протокол от избор от същата дата. С определение от 12.08.2021 г. делото е
насрочено за 05.10.2021 г., когато е обявено за решаване. С Решение № 58 от
02.11.2021 г. е изменена присъдата на РС като е намален размера на
наложеното наказание.

9. ВНОХД № 49/2021 г., образувано на 08.02.2021 г. по жалба срещу
присъда на РС – Добрич. Съдия-докладчик Д. Петрова – определена с
протокол от избор от същата дата. С определение от 10.02.2021 г. делото е
насрочено за 30.03.2021 г., когато е обявено за решаване. С Решение №
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260026 от 18.05.2021 г. е изменена присъдата на РС като е намален размера на
наложеното наказание.

10. ВНОХД № 136/2021 г., образувано на 08.04.2021 г. по жалба срещу
присъда на РС – Балчик. Съдия-докладчик Д. Петрова – определена с
протокол от избор от същата дата. С определение от 13.04.2021 г. делото е
насрочено за 18.05.2021 г., когато е обявено за решаване. С Решение № 17 от
08.06.2021 г. е отменена присъдата на РС  и делото е върнато за ново
разглеждане от друг състав.

11. ВНОХД № 250/2021 г., образувано на 12.07.2021 г. по жалба срещу
присъда на РС – Каварна. Съдия-докладчик Д. Петрова – определена с
протокол от избор от същата дата. С определение от 13.07.2021 г. делото е
насрочено за 10.08.2021 г., когато е обявено за решаване. С Решение № 36 от
12.08.2021 г. е потвърдена присъдата на РС.

12. ВНОХД № 158/2021 г., образувано на 19.04.2021 г. по жалба срещу
присъда на РС – Добрич. Съдия-докладчик К. Димитрова – определена с
протокол от избор от същата дата. С определение от 20.04.2021 г. делото е
насрочено за 25.05.2021 г., когато е обявено за решаване. С Решение № 20 от
15.06.2021 г. е потвърдена присъдата на РС.

13. ВНОХД № 299/2021 г., образувано на 23.08.2021 г. по жалба срещу
присъда на РС – Добрич. Съдия-докладчик К. Димитрова – определена с
протокол от избор от същата дата. С определение от 19.09.2021 г. делото е
насрочено за 19.10.2021 г., когато е обявено за решаване. С Решение № 62 от
11.11.2021 г. е потвърдена присъдата на РС.

14. ВНОХД № 16/2021 г., образувано на 19.01.2021 г. по жалба срещу
присъда на РС – Тервел. Съдия-докладчик К. Димитрова – определена с
протокол от избор от същата дата. С разпореждане от 09.03.2021 г. делото е
насрочено за 16.03.2021 г., отложено за 11.05.2021 г., отложено за 29.06.2021
г., когато е обявено за решаване. С Решение № 260031 от 21.10.2021 г. е
изменена присъдата на РС като е приложен чл. 66 от НК.

15. ВНОХД № 195/2021 г., образувано на 18.05.2021 г. по жалба срещу
присъда на РС – Генерал Тошево. Съдия-докладчик А. Каменски – определен
с протокол от избор от същата дата. С определение от 20.05.2021 г. делото е
насрочено за 15.06.2021 г., когато е обявено за решаване. С присъда № 3 от
15.06.2021 г. подсъдимия е признат за невинен по едно от обвиненията, а по
останалите обвинения е наложено административно наказание „глоба“.

16. ВНОХД № 10/2021 г., образувано на 11.01.2021 г. по жалба срещу
присъда на РС – Генерал Тошево. Съдия-докладчик А. Каменски – определен
с протокол от избор от същата дата. С определение от 13.01.2021 г. делото е
насрочено за 09.02.2021 г., отсрочено за 16.02.2021 г. по молба на защитник,
отсрочено за 02.03.2021 г. по молба на защитник, когато е обявено за
решаване. С решение № 260023 от 14.04.2021 г. е потвърдена присъдата на
РС.



78

17. ВНОХД № 195/2021 г., образувано на 18.05.2021 г. по жалба срещу
присъда на РС – Генерал Тошево. Съдия-докладчик А. Каменски – определен
с протокол от избор от същата дата. С определение от 20.05.2021 г. делото е
насрочено за 15.06.2021 г., когато е обявено за решаване. С Присъда № 3 от
15.06.2021 г. е отменена присъдата на РС-Генерал Тошево, подсъдимия е
признат за невинен по едно от обвиненията, а по останалите обвинения е
наложено административно наказание „глоба“.

 18. ВЧНД № 139/2021 г., образувано на 12.04.2021 г. по частна жалба
срещу определение на РС – Генерал Тошево. Съдия-докладчик А. Каменски –
определен с протокол от избор от същата дата. С определение № 46 от
15.04.2021 г. е потвърдено определението на РС.
    19. ВЧНД № 68/2021 г., образувано на 22.02.2021 г. по частна жалба срещу
определение на РС – Добрич. Съдия- докладчик А. Каменски – определен с
протокол от избор от същата дата. С определение № 260061 от 04.03.2021 г. е
насрочено за 23.03.2021 г. С разпореждане № 260083 от 22.03.2021 г. е
отсрочено за 20.04.2021 г. по постъпила молба на защитник. На 20.04.2021 г. е
даден ход и е обявено за приключване. С решение № 26027 от 19.05.2021 г. е
потвърдено определението на РС.

20. ВНОХД № 342/2021 г., образувано на 20.09.2021 г. по жалба срещу
присъда на РС – Добрич. Съдия-докладчик М. Харламбиева – определена с
протокол от избор от същата дата. С определение от 21.09.2021 г. делото е
насрочено за 26.10.2021 г., отложено за 07.12.2021 г., когато е обявено за
решаване. С решение № 69 от 10.12.2021 г. е потвърдена присъдата на РС.

21. ВНОХД № 236/2021 г., образувано на 23.06.2021 г. по жалба срещу
присъда на РС – Добрич. Съдия-докладчик М. Харламбиева – определена с
протокол от избор от същата дата. С определение от 24.06.2021 г. делото е
насрочено за 10.08.2021 г., когато е обявено за решаване. С решение № 50 от
27.09.2021 г. е потвърдена присъдата на РС.

22. ВНОХД № 231/2021 г., образувано на 21.06.2021 г. по жалба срещу
присъда на РС – Балчик. Съдия-докладчик М. Харламбиева – определена с
протокол от избор от същата дата. С определение от 22.06.2021 г. делото е
насрочено за 13.07.2021 г., когато е обявено за решаване. С решение № 28 от
15.07.2021 г. е потвърдена присъдата на РС.

23. ВНОХД № 42/2021 г., образувано на 29.01.2021 г. по жалба срещу
присъда на РС – Добрич. Съдия-докладчик М. Харламбиева – определена с
протокол от избор от същата дата. С определение от 01.02.2021 г. делото е
насрочено за 02.03.2021 г., когато е обявено за решаване. С решение №
260020 от 26.03.2021 г. е потвърдена присъдата на РС.

24. ВНЧХД № 64/2021 г., образувано на 22.02.2021 г. по жалба срещу
присъда на РС – Каварна. Съдия-докладчик М. Хараламбиева – определена с
протокол от избор от същата дата. С определение от 23.02.2021 г. делото е
насрочено за 30.03.2021 г., когато е обявено за решаване. С Решение №
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260029 от 31.05.2021 г. е отменена присъдата на РС и делото е върнато за
ново разглеждане от друг състав.

25. ВНЧХД № 176/2021 г., образувано на 28.04.2021 г. по жалба срещу
присъда на РС – Добрич. Съдия-докладчик К. Алид – определена с протокол
от избор от същата дата. С определение от 29.04.2021 г. делото е насрочено за
15.06.2021 г., когато е обявено за решаване. С Решение № 25 от 08.07.20201 г.
е потвърдена присъдата на РС.

26. ВНЧХД № 244/2021 г., образувано на 06.07.2021 г. по жалба срещу
присъда на РС – Тервел. Съдия-докладчик К. Алид – определена с протокол
от избор от същата дата. С определение от 09.07.2021 г. съдебното
производство по делото е прекратено и делото е върнато на РС-Тервел за
администриране по реда на чл. 323, ал.1, т. 1 от НПК.

 27. ВНЧХД № 134/2021 г., образувано на 07.04.2021 г. по жалба срещу
присъда на РС – Добрич. Съдия-докладчик П. Монев – определен с протокол
от избор от същата дата. С определение от 09.04.2021 г. делото е насрочено за
11.05.2021 г., когато е обявено за решаване. С Решение № 16 от 01.06.2021 г. е
потвърдена присъдата на РС.

28. ВНЧХД № 130/2021 г., образувано на 06.04.2021 г. по жалба срещу
присъда на РС – Добрич. Съдия-докладчик П. Монев – определен с протокол
от избор от същата дата. С определение от 12.04.2021 г. делото е насрочено за
18.05.2021 г., когато е обявено за решаване. С Решение № 21 от 17.06.2021 г. е
потвърдена присъдата на РС.

29. ВНЧХД № 120/2021 г., образувано на 23.03.2021 г. по жалба срещу
присъда на РС – Силистра. Съдия-докладчик А. Каменски – определен с
протокол от избор от същата дата. С определение от 08.04.2021 г. делото е
насрочено за 27.04.2021 г., отсрочено за 18.05.2021 г. по постъпила молба от
защитник, когато е обявено за решаване. С Решение № 26 от 12.07.2021 г. е
потвърдена присъдата на РС.

30. ВАНД № 232/2021 г., образувано на 18.06.2021 г. по жалба срещу
решение на РС – Генерал Тошево. Съдия-докладчик М. Хараламбиева –
определена с протокол от избор от същата дата. С определение от 22.06.2021
г. делото е насрочено за 13.07.2020 г. когато е обявено за решаване. С
Решение № 39 от 19.08.2021 г. е потвърдено решението на РС.

31. ВАНД № 140/2021 г., образувано на 09.04.2021 г. по жалба срещу
решение на РС – Генерал Тошево. Съдия-докладчик К. Алид – определена с
протокол от избор от същата дата. С определение от 13.04.2021 г. делото е
насрочено за 11.05.2021 г., когато е обявено за решаване. С Решение № 11 от
същата дата е отменено решението на РС, като е признала обвиняемия за
виновен.

32. ВАНД № 26/2021 г., образувано на 22.01.2021 г. по жалба срещу
решение на РС – Генерал Тошево. Съдия-докладчик К. Алид – определена с
протокол от избор от същата дата. С определение от 28.01.2021 г. делото е
насрочено за 16.02.2021 г., когато е обявено за решаване. С Решение №
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260016 от същата дата е отменено решението на РС, като е признала
обвиняемия за виновен.

33. ВАНД № 311/2021 г., образувано на 01.09.2021 г. по жалба срещу
решение на РС – Генерал Тошево. Съдия-докладчик К. Алид – определена с
протокол от избор от същата дата. С определение от 01.09.2021 г. делото е
насрочено за 05.10.2021 г., когато е обявено за решаване. С Решение № 59 от
03.11.2021 г. е изменено решението на РС.

34. ВАНД № 223/2021 г., образувано на 08.06.2021 г. по протест срещу
решение на РС – Добрич. Съдия-докладчик Д. Петрова – определена с
протокол от избор от същата дата. С определение от 15.06.2021 г. делото е
насрочено за 06.07.2021 г., когато е обявено за решаване. С Решение № 27 от
15.07.2021 г. е отменено решението на РС и делото е върнато за ново
разглеждане от друг състав на съда.

35. ВАНД № 323/2021 г., образувано на 10.09.2021 г. по жалба срещу
решение на РС – Добрич. Съдия-докладчик Д. Петрова – определена с
протокол от избор от същата дата. С определение от 20.09.2021 г. делото е
насрочено за 19.10.2021 г., отложено за 09.11.2021 г., когато е обявено за
решаване. С Решение № 68 от 03.12.2021 г. е потвърдено решението на РС.

36. ВАНД № 121/2021 г., образувано на 26.03.2021 г. по жалба срещу
решение на РС – Балчик. Съдия-докладчик А. Каменски – определен с
протокол от избор от същата дата. С определение от 08.04.2021 г. делото е
насрочено за 27.04.2021 г., когато е обявено за решаване. С Решение № 14 от
27.05.2021 г. е отменено решението на РС и делото е върнато за ново
разглеждане от друг състав.

37. ВАНД № 153/2021 г., образувано на 16.04.2021 г. по протест срещу
решение на РС – Каварна. Съдия-докладчик П. Монев – определен с протокол
от избор от същата дата. С определение от 19.04.2021 г. делото е насрочено за
18.05.2021 г., когато е обявено за решаване. С Решение № 19 от 15.06.2021 г. е
потвърдено решението на РС.

38. ВАНД № 326/2020 г., образувано на 10.11.2020 г. по жалба срещу
решение на РС – Генерал Тошево. Съдия-докладчик П. Монев – определен с
протокол от избор от 11.11.2020 г. С определение от същата дата делото е
насрочено за 01.12.2020 г., когато е отложено за 22.12.2020 г. поради
нередовното призоваване на жалбоподателя. В с.з. на 22.12.2020 г. е даден
ход и е обявено за решаване. С Решение № 260001 от 08.01.2021 г. е
потвърдено решението на РС.

39. ВАНД № 300/2021 г., образувано на 24.08.2021 г. по протест срещу
решение на РС – Генерал Тошево. Съдия-докладчик Калина Димитрова –
определена с протокол от избор от същата дата. С определение от 16.09.2021
г. делото е насрочено за 19.10.2021 г., когато е обявено за решаване. С
Решение № 64 от 16.11.2021 г. е отменено решението на РС и делото е
върнато за ново разглеждане от друг състав на съда.
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40. ВЧНД № 9621/2021 г., образувано на 11.03.2021 г. по частна жалба
срещу определение на РС – Балчик. Съдия- докладчик М. Хараламбиева –
определена с протокол от избор от същата дата. С определение № 27 от
02.04.2021 г. е отменено определението на РС-Балчик и връща делото на РП –
Балчик за продължаване на разследването.

41. ВЧНД № 178/2021 г., образувано на 05.05.2021 г. по чл. 243 НПК срещу
определение на РС – Каварна. Съдия- докладчик М. Хараламбиева –
определена с протокол от избор от същата дата. С определение № 69 от
14.05.2021 г. в з.з. е потвърдено определението на РС.

42. ВЧНД № 2/2021 г., образувано на 06.01.2021 г. по частна жалба срещу
определение на РС – Добрич. Съдия-докладчик П. Монев – определен с
протокол от избор от същата дата. С Определение № 260046 от 09.02.2021 г. е
потвърдено определението на РС.

43. ВЧНД № 147/2021 г., образувано на 13.04.2021 г. по частна жалба
срещу определение на РС – Добрич. Съдия-докладчик П. Монев – определен
с протокол от избор от същата дата. С определение от 14.04.2021 г. е
насрочено за 18.05.2021 г., когато е приключено. С решение № 18 от
15.06.2021 г. е потвърдено определението на РС.

44. ВЧНД № 314/2021 г., образувано на 02.09.2021 г. по частна жалба
срещу определение на РС – Добрич. Съдия-докладчик П. Монев – определен
с протокол от избор от същата дата. С определение № 180 от 07.09.2021 г. е
прекратено съдебното производство по делото поради оттегляне на жалбата.

45. ВЧНД № 416/2021 г., образувано на 02.11.2021 г. по частна жалба
срещу определение на РС – Добрич. Съдия-докладчик Д. Петрова –
определена с протокол от избор от същата дата. С определение № 274 от
10.11.2021 г. е отменено определението на РС.

46. ВЧНД № 53/2021 г., образувано на 09.02.2021 г. по частна жалба срещу
определение на РС – Добрич. Съдия-докладчик Д. Петрова – определена с
протокол от избор от същата дата. С определение № 260051 от 17.02.2021 г. е
потвърдено определението на РС.

47. ВЧНД № 60/2021 г., образувано на 19.02.2021 г. по частна жалба срещу
определение на РС – Каварна. Съдия-докладчик Д. Петрова – определена с
протокол от избор от същата дата. С определение № 260068 от 01.04.2021 г. е
потвърдено определението на РС.

48. ВЧНД № 106/2021 г., образувано на 16.03.2021 г. по частна жалба
срещу определение на РС – Добрич. Съдия-докладчик К. Алид – определена с
протокол от избор от същата дата. С определение № 25 от 26.03.2021 г. е
потвърдено определението на РС.

49. ВЧНД № 67/2021 г., образувано на 22.02.2021 г. по частна жалба срещу
определение на РС – Добрич. Съдия-докладчик К. Алид – определена с
протокол от избор от същата дата. С определение от 23.02.2021 г. делото е
насрочено за 11.03.2021 г., когато е приключено и с решение № 260019 от
17.03.2021 г. е потвърдено определението на РС.
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50. ВЧНД № 246/2021 г., образувано на 09.07.2021 г. по частна жалба
срещу определение на РС – Балчик. Съдия-докладчик К. Димитрова –
определена с протокол от избор от същата дата. С определение № 140 от
12.07.2021 г. е насрочено за 21.09.2021 г., когато е обявено за приключено и с
решение № 61 от 09.11.2021 г. е отменено разпореждането на РС.

51. ВЧНД № 293/2021 г., образувано на 13.08.2021 г. по частна жалба
срещу определение на РС – Добрич. Съдия-докладчик К. Димитрова –
определена с протокол от избор от същата дата. С определение № 253 от
25.10.2021 г. е потвърдено определението на РС.

52. ВЧНД № 177/2021 г., образувано на 05.05.2021 г. по частна жалба
срещу определение на РС – Каварна. Съдия-докладчик К. Димитрова –
определена с протокол от избор от същата дата. С определение № 110 от
11.06.2021 г. е потвърдено определението на РС.

53. ВЧНД № 353/2021 г., образувано на 30.09.2021 г. по частна жалба
срещу решение на РС – Добрич. Съдия-докладчик А. Каменски – определен с
протокол от избор от същата дата. С определение № 206 от 30.09.2021 г. е
насрочено за 07.10.2021 г., когато с решение № 53 е потвърдено решението на
РС.

Проверката констатира, че през 2021 година, върху делата с кратки
процесуални срокове се слагат жълти етикети, съгласно изискванията на
чл. 82, ал. 5 от ПАС.

Всички проверени дела са образувани, насрочвани и приключени
съобразно изискванията на процесуалния закон. От проверените дела не се
установи противоречива съдебна практика.

НАТОВАРЕНОСТ НА СЪДИИТЕ:

През 2021 г. щатната и действителната натовареност на наказателните
съдии имат едни и същи показатели. Средномесечното постъпление /488 бр./
на наказателни дела на един съдия възлиза на 6.78 бр., а средномесечно
свършените наказателни дела /490 бр./ от един съдия през същата година са
6.81 бр.

През 2021 г. в наказателно отделение са отработени 72 човекомесеца,
като изчислението на показателя става при съотнасяне на постъпилите и
решените дела към тези отработени човекомесеци. Средномесечно дела за
разглеждане от един съдия е 7.22 бр. /брой наказателни дела за разглеждане
520 бр./ Към последната цифра се прибавят и 23 бр. граждански дела по
конфискационните закони, разглеждани от наказателните съдии, като по този
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начин  натовареността по щат и действително спрямо делата за разглеждане е
възлиза на 7.54 бр.

V. ТЕМАТИЧНА ПРОВЕРКА
1. Окръжен съд – Добрич
При извършената проверка (за периода от 30.06.2021 г. до 30.00.2022 г.)

се установи, че всички обжалвани първоинстанционни дела, постъпват в ОС-
Добрич в електронен и хартиен вид, като обжалвания съдебен акт е приложен
в хартиеното дела със саморъчен подпис на съдия, който го е постановил.

Пред ОС-Добрич за периода на проверката общо са образувани и са
обжалвани следните бройки дела, както и върнати за администриране:

- За 2021 г., както следва:

Брой От РС Вид дела Върнато за
администриране

Възз.гр.
дело

Възз.ч.гр.
дело

Възз.гр.
дело

Възз.ч.
гр.дело

72 Балчик 23 49 8 8
27 Ген. Тошево 18 9 3 1
207 Добрич 139 68 19 4
47 Каварна 24 23 5 3
38 Тервел 20 18 4 1
3 Силистра 3 0 0 0

394 227 167 39 17
Брой От РС Вид наказателно дело За

администриране
ВНОХД ВНЧХД ВАНД ВЧНД ВЧНД ВНЧХД

8 Балчик 1 0 0 7 0 0
11 Ген. Тошево 3 0 2 6 0 0
36 Добрич 5 4 2 25 1 0

5 Каварна 2 1 0 2 0 0
5 Тервел 1 2 0 2 0 1

65 12 7 4 42 1 1

Проверени дела:
1. ВЧНД № 363/2021 г. по описа на ОС-Добрич е върнато за

администриране на РС-Добрич с дадени указания по реда на чл. 320, ал. 3, вр.
ал. 1 и чл. 323, ал. 1, т. 1 от НПК.
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2. ВНЧХД № 244/2021 г. по описа на ОС-Добрич е върнато за
администриране на РС-Тервел с дадени указания по реда на чл. 323, ал. 1, т. 2
от НПК.

3. ВНЧХД № 446/2021 г. по описа на ОС-Добрич е върнато за
администриране на РС-Каварна с дадени указания по реда на чл. 368, ал. 5,
вр. ал. 3, вр. ал. 2 от НПК.

- За 2022 г., както следва:

Брой От РС Вид дела Върнато за
администриране

Възз.гр.
дело

Възз.ч.гр.
дело

Възз.гр.
дело

Възз.ч.гр.
дело

55 Балчик 16 39 2 3
12 Ген. Тошево 9 3 1 0

117 Добрич 81 36 12 5
22 Каварна 7 15 0 2
15 Тервел 7 8 1 1
1 Шумен 1 0 0 0

222 121 101 16 11

Брой От РС Вид наказателно дело За администриране
ВНОХД ВНЧХД ВАНД ВЧНД ВЧНД ВНЧХД

7 Балчик 1 1 0 5 1 0
5 Ген.Тошево 0 1 0 4 1 0

28 Добрич 6 3 0 19 0 0
7 Каварна 0 2 0 5 1 1
0 Тервел 0 0 0 0 0 0
2 Силистра 1 0 0 1 0 0

49 8 7 0 34 3 1

За периода на проверката от върнатите за администриране дела няма
такива, които да са върнати, поради липса на оспорения съдебен акт на
хартиен носител или поради липса на саморъчен подпис на съдията върху
него.

2. Районен съд – Добрич:
При извършената тематична проверка на образуваните в ЕИСС

наказателни дела, за периода от 30.06.2021 г. до 30.04.2022 година, се устави,
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че във всички се съдържа на хартиен носител издадения в електронна форма
акт на съда, със саморъчен подпис на съдията, който го е постановил.

В случай на жалба и/или протест, делата се изпращат на ОС-Добрич в
електронен и хартиен вид, като обжалвания съдебен акт е приложен в
хартиеното дело със саморъчен подпис на съдията, който го е постановил.

В случаите, в които актът не е саморъчно подписан, същият е заверен по
реда, утвърден със Заповед № 158/23.03.2022 г. на председателя на съда.

В РС-Добрич за периода на проверката са образувани в ЕИССдела, както
следва:

- За 2021 г. - 2710 бр. дела, от които 743 бр. наказателни и 1967 бр.
граждански, както следва:

Общо дела НОХД НЧХД АНД ЧНД
743 190 14 221 318
Общо дела Граждански дела Частни граждански дела
1967 611 1356

- За 2022 г. - 1736 бр. дела, от които 485 бр. наказателни и 1251 бр.
граждански, както следва:

Общо дела НОХД НЧХД АНД ЧНД
485 126 9 150 200
Общо дела Граждански дела Частни граждански дела
1251 415 1251

При проверката бяха проверени на случайния принцип следните дела:
Граждански дела:

1.ГрД № 542/2022 г. по описа на РС-Добрич – образувано по чл. 390 от
ГПК, съдия-докладчик А. Великова, приключено с Определение №
455/23.02.2022 г., което е приложено по делото, саморъчно подписано от
съдията-докладчик. По делото е постъпила частна жалба и същото е
изпратено на ОС-Добрич, съдържащо издадения съдебен акт на хартиен
носител и положен саморъчен подпис.

2. ЧГрД № 669/2022 г. по описа на РС-Добрич – образувано по чл. 410 от
ГПК, съдия-докладчик А. Великова, приключено с Заповед за изпълнение на
парично задължение № 307/07.03.2022 г., която е приложена по делото,
саморъчно подписана от съдията-докладчик. По делото е постъпила частна
жалба и същото е изпратено на ОС-Добрич, съдържащо издадения съдебен
акт на хартиен носител и положен саморъчен подпис.

3. ЧГрД № 560/2022 г. по описа на РС-Добрич – образувано по чл. 410 от
ГПК, съдия-докладчик А. Великова, приключено с Заповед за изпълнение на
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парично задължение № 262/28.02.2022 г., която е приложена по делото,
саморъчно подписана от съдията-докладчик. По делото е постъпила частна
жалба и същото е изпратено на ОС-Добрич, съдържащо издадения съдебен
акт на хартиен носител и положен саморъчен подпис.

4. ГрД № 2781/2021 г. по описа на РС-Добрич – образувано по чл. 124,
ал. 1 и чл. 389 от ГПК, съдия-докладчик Л. Генов, приключено с Решение №
487/22.10.2021 г., което е приложено по делото, саморъчно подписано от
съдията-докладчик. По делото е постъпила частна жалба и същото е
изпратено на ОС-Добрич, съдържащо издадения съдебен акт на хартиен
носител и положен саморъчен подпис.

5. ЧГрД № 681/2022 г. по описа на РС-Добрич – образувано по чл. 410 от
ГПК, съдия-докладчик Г. Пашалиев, приключено с Заповед за изпълнение на
парично задължение № 322/07.03.2022 г., която е приложена по делото,
саморъчно подписана от съдията-докладчик. По делото е постъпила частна
жалба и същото е изпратено на ОС-Добрич, съдържащо издадения съдебен
акт на хартиен носител и положен саморъчен подпис.

6. ГрД № 2454/2021 г. по описа на РС-Добрич – образувано по чл. 124,
ал. 1 и чл. 389 от ГПК, съдия-докладчик Г. Пашалиев, приключено с
Определение № 944/19.08.2021 г., което е приложено по делото, саморъчно
подписано от съдията-докладчик. По делото е постъпила частна жалба и
същото е изпратено на ОС-Добрич, съдържащо издадения съдебен акт на
хартиен носител и положен саморъчен подпис.

7. ЧГрД № 134/2022 г. по описа на РС-Добрич – образувано по чл. 417,
ал. 1 от ГПК, съдия-докладчик А. Колева, приключено със Заповед за
изпълнение на парично задължение въз основа на документ № 43/19.01.2022
г., която е приложена по делото, саморъчно подписано от съдията-докладчик
(ксерокопие). По делото е постъпила частна жалба и същото е изпратено на
ОС-Добрич, съдържащо издадения съдебен акт на хартиен носител и положен
саморъчен подпис.

8. ЧГрД № 969/2022 г. по описа на РС-Добрич – образувано по чл. 410 от
ГПК, съдия-докладчик Л. Генов, приключено с Заповед за изпълнение на
парично задължение № 477/01.04.2022 г., която е приложена по делото,
саморъчно подписана от съдията-докладчик. По делото е постъпила частна
жалба и същото е изпратено на ОС-Добрич, съдържащо издадения съдебен
акт на хартиен носител и положен саморъчен подпис.

9. ГрД № 3001/2021 г. по описа на РС-Добрич – образувано по чл. 108,
ал. 1 от ГПК, съдия-докладчик С. Дженкова, приключено с Решение №
126/24.02.2022 г., което е приложено по делото, саморъчно подписано от
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съдията-докладчик. По делото е постъпила частна жалба и същото е
изпратено на ОС-Добрич, съдържащо издадения съдебен акт на хартиен
носител и положен саморъчен подпис.

10. ГрД № 2156/2021 г. по описа на РС-Добрич – образувано по чл. 415,
ал. 1 и чл. 422 от ГПК и чл. 86, ал.1 от ЗЗД, съдия-докладчик А.  Великова,
приключено с протоколно определение № 691/28.04.2022 г., което е
приложено по делото, заверено с печат като официален препис на електронен
документ, съдържащ удостоверяване за подписването му с КЕП, съгласно
Заповед № 158/23.03.2022 г. на председателя на РС-Добрич. По делото е
постъпила частна жалба и същото е изпратено на ОС-Добрич, съдържащо
издадения съдебен акт на хартиен носител и заверен с печат като официален
препис на електронен документ, съдържащ удостоверяване за подписването
му с КЕП.

Наказателни дела:
1. АНД № 1005/2021 г. по описа на РС-Добрич – образувано по

жалба срещу наказателно постановление (НП), съдия-докладчик Г. Митева,
приключено с Решение № 17/24.01.2022 г. което е приложено по делото,
саморъчно подписано от съдията-докладчик. По делото е постъпила
касационна жалба и същото е изпратено на АдмС-Добрич, съдържащо
издадения съдебен акт на хартиен носител и положен саморъчен подпис.

2. АНД № 1033/2021 г. по описа на РС-Добрич – образувано по чл.
78а от НК за извършено престъпление по чл. 354а, ал. 5, вр. ал. 3, т. 1 от НК,
съдия-докладчик Д. Димитров, приключено с Решение № 127/13.10.2021 г.
което е приложено по делото, саморъчно подписано от съдията-докладчик.
По делото е постъпила касационна жалба и същото е изпратено на ОС-
Добрич, съдържащо издадения съдебен акт на хартиен носител и положен
саморъчен подпис.

3. АНД № 820/2021 г. по описа на РС-Добрич – образувано по жалба
срещу НП, съдия-докладчик В. Николов, приключено с Решение №
31/07.02.2022 г. което е приложено по делото, саморъчно подписано от
съдията-докладчик. По делото е постъпила касационна жалба и същото е
изпратено на АдмС-Добрич, съдържащо издадения съдебен акт на хартиен
носител и положен саморъчен подпис.

4. АНД № 1098/2021 г. по описа на РС-Добрич – образувано по
жалба срещу НП, съдия-докладчик М. Кирчева, приключено с Решение №
206/30.12.2021 г. което е приложено по делото, саморъчно подписано от
съдията-докладчик. По делото е постъпила касационна жалба и същото е
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изпратено на АдмС-Добрич, съдържащо издадения съдебен акт на хартиен
носител и положен саморъчен подпис.

5. АНД № 1316/2021 г. по описа на РС-Добрич – образувано по
жалба срещу НП, съдия-докладчик М. Кирчева, приключено с Определение
№ 58/25.11.2021 г. което е приложено по делото, саморъчно подписано от
съдията-докладчик. По делото е постъпила касационна жалба и същото е
изпратено на АдмС-Добрич, съдържащо издадения съдебен акт на хартиен
носител и положен саморъчен подпис.

6. АНД № 752/2021 г. по описа на РС-Добрич – образувано по жалба
срещу НП, съдия-докладчик В. Николов, приключено с Решение №
139/08.11.2021 г. което е приложено по делото, саморъчно подписано от
съдията-докладчик. По делото е постъпила касационна жалба и същото е
изпратено на АдмС-Добрич, съдържащо издадения съдебен акт на хартиен
носител и положен саморъчен подпис.

7. НОХД № 1157/2021 г. по описа на РС-Добрич – образувано по
обвинителен акт за извършено престъпление по чл. 196, ал.1, т. 1, вр. чл. 194,
вр. чл. 29, ал.1 б.“А“ и б. „Б“, съдия-докладчик М. Момчева, приключено с
Присъда № 24/11.11.2021 г. която е приложена по делото, саморъчно
подписана от съдията-докладчик и съдебните заседатели. По делото е
постъпила въззивна жалба и същото е изпратено на ОС-Добрич, съдържащо
издадения съдебен акт на хартиен носител и положени саморъчни подписи.

8. ЧНД № 82/2022 г. по описа на РС-Добрич – образувано по чл. 64
от НПК, съдия-докладчик Г. Митева, приключено с Определение №
15/24.01.2022 г. което е приложено по делото, саморъчно подписано от
съдията-докладчик. По делото е постъпила въззивна жалба и същото е
изпратено на ОС-Добрич, съдържащо издадения съдебен акт на хартиен
носител и положен саморъчен подпис.

9. ЧНД № 206/2022 г. по описа на РС-Добрич – образувано по чл. 64
от НПК, съдия-докладчик Д. Димитров, приключено с Определение №
46/11.02.2022 г. което е приложено по делото, саморъчно подписано от
съдията-докладчик. По делото е постъпила въззивна жалба и същото е
изпратено на ОС-Добрич, съдържащо издадения съдебен акт на хартиен
носител и положен саморъчен подпис.

10. ЧНД № 1013/2021 г. по описа на РС-Добрич – образувано по чл.
65 от НПК, съдия-докладчик М. Момчева, приключено с Определение №
316/11.11.2021 г. което е приложено по делото, саморъчно подписано от
съдията-докладчик. По делото е постъпила въззивна жалба и същото е
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изпратено на ОС-Добрич, съдържащо издадения съдебен акт на хартиен
носител и положен саморъчен подпис.

VІ. ВЕЩЕСТВЕНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА

През проверявания период за веществените доказателства (ВД) е
отговарял съдебен деловодител - наказателни дела. При проверката се
установи добра практика по получаването, съхраняването и предаването на
веществени доказателства, които се извършват съгласно Глава 12 от НПК и
Глава 19 от ПАС. При получаването им в съда и при предаването им на
страните/институции се изготвят приемо-предавателни протоколи.
Съхраняват се в метален шкаф, в наказателно деловодство надлежно описани
и етикирани. Унищожаването на веществените доказателства се извършва от
комисия назначена със заповед на административния ръководител -
председател на ОС-Добрич.

При проверката се констатира, че в началото на всяка година се прави
инвентаризация на веществените доказателства за предходната календарна
година от комисия определена със заповед на председателя на съда.

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

ИЗВОДИ :

1. Благодарение на добрата работа на административния
ръководител, председател на Окръжен съд–Добрич, съдия Г. Ханджиева и
на заместник-председателя на съда и ръководител на наказателното
отделение съдия П. Монев са създадени много добри условия за
осъществяване на административната и правораздавателната дейност в
ОС–Добрич, като през проверявания период 2020 г. – 2021 г. съдиите от ОС–
Добрич са постигнали определено много-добри резултати в цялостната си
правосъдна дейност.

2. От проверените дела не се установи противоречива съдебна
практика. Отлагането на делата и насрочването им за следващите съдебни
заседания е съобразено със сроковете, предвидени в чл. 271, ал. 10 НПК.
         3. През първата половина от проверявания период на ОС–Добрич са
извършени проверки от АС–Варна по отношение на съдиите, разглеждащи
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наказателни дела. Също така ОС–Добрич е извършил проверки на
районните съдилища в съдебния район.
         4. От извършената проверка се установи, че се спазват законовите
срокове при администриране на постъпилите жалби, протести и възражения,
които се изпращат на въззивна инстанция съгласно срокът посочен в чл. 319,
ал. 1 от НПК.

5. Съдебните книги се водят според изискванията на ПАС, с някои
изключения, които бяха установени и коригирани по време на проверката.
Върху бързите производства не се поставя жълт етикет съгласно
изискванията на чл. 82, ал. 5 от ПАС. Пропускът беше отстранен в хода на
проверката. В книгите за веществени доказателства за 2020 г. и 2021 г. са
приложени протоколи за унищожаване на ВД, в графата за разпоредителни
действия когато разпоредителното действие е унищожаване им, не във всички
протоколи е посочен конкретният способ/начин за унищожаването на ВД.
Проверката констатира, че се извършват редовни инвентаризации на
съхраняваните веществени доказателства.

6. Констатира се намаляване на броя отводи/самоотводи през 2021 г. в
сравнение с 2020 г., като  от проверените дела не се установиха нарушения на
формалните основания на чл. 29 от НПК.

7. От данните от извършената проверка се установява, че съдебната
практика на съда по наказателните дела е непротиворечива и съобразена със
закона, предвид факта че повече от оспорваните актове са потвърдени от
въззивната и касационната инстанция.

8. През проверявания период (01.01.2020 г. до 31.12.2021 г.) стриктно се
е спазвала разпоредбата на чл. 80 от ПАС при образуването на наказателните
дела в ОС– Добрич.

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

10. Във връзка с проведената тематична проверка в ОС-Добрич, се
констатира, че обжалваните първоинстанционни дела, се получават в съда
и в хартиен еквивалент, като обжалвания съдебен акт е приложен по
хартиеното дела със саморъчен подпис на съдията-докладчик.

11. Във връзка с проведената тематична проверка в РС-Добрич, се
констатира, че в хартиения еквивалент на образуваните в ЕИСС след
30.06.2021 г. дела, е приложен издадения в електронна форма акт на съда
със саморъчен подпис на съдията-докладчик. В случаите, в които актът не е



caMopbtrHo rIoArII{caH, cbulr{flT e 3aBepeH rro peAa, yrBbpAeH cbc 3anoBe,q }lb
158123.03.2022 r. Ha rpeAceAarerrf, Ha cbAa.

12. . B rroBeqero crry-c.au, Aenara ce o6pasyBar, pa3rrpeAeJrf,T, HacpoqBar,
ornarar n rlprlKnloqBar cbrJlacHo rr3lrcKBaHlaflTa Ha 3aKoHa. B rraalKa rracr or
Aenara ce KoHcrarr4pa He3HarrLrreJrHo Hecrra3BaHe Ha cpoKoBere rto qr. 243, a1.
5 z qr. 308 or HnK.

Brs ocHoBa Ha HarIpaBeHHTe KoHcraralun tl Ha ocHoBaHHe u.n. 58, ail.2
or 3anoHa 3a cbAe6nara BJracr, Ifncuercroparbr rcru Bncrunfl crAe6eH cbBer
AABA CJTeAH[Te

TIPETIOPbKI4:

l. [a ce rpeAnpzeMar MepKI4 3a rrpeoAoJrrBaHe Ha rrpaKTr{Kara c:,,1krure Aa ce
rlporl3HactT c pbKotILIcHLI p€Brropex{AAlJnfl urrvt pbKorrucHLr pe3onroquu rpll
HacporrBaHe Ha AenaTa.

Ha ocH. un. 58, an 3 3CB erseMrlntp or Hacrorrqur Arr Aa ce u3rrparu Ha

rrpeAceAarenr Ha orprxen cr4-!o6puu, rcofiro B eAHoMeceqeH cpoK or
flonyqaBaHero My Aa 3alro3Hae c Hefo cbAr,r]rre vr cr4e6nure cnyx([Tenu.
llpe4ce4areJltr ua OC-{o6pzv Aa yBeAoMr.r rJraBHr{Jr LrHcrreKTop na I,IHcneKropara
xtrvr BCC 3a r43rIbJIHeHLrero Ha roBa cBoe 3anbJrxeHue.

B eAHoceAMLIqeH cpoK or r43TlrqaHe Ha cpoKa 3a H3rrbJrHeHLre Ha

lpeuopbKlrre, Ha ocHoBaHue qJr. 58, al. 2, nrn Bp. c a* 4 3CB, [peAceAareJrrr Ha

OC - ,{o6pnu Aa yBeAoMrI rJIaBHr4fl vlncreKrop Ha ZHcneKropara rrvr BCC :a
rrpeAnpueTlrTe MepKLr B Lr3rrbJrHeHr{e Ha rrpe[opbK[Te.

CneA r{3TrrqaHe Ha cpoKa rto rrr. 58, an. 3, nzp.2-po 3CB - npn Jrr4nca Ha

rIocTbnLIJrz Bb3p€DKeHvIfl,, a npv locrb[r{Jrr4 TaKnBa - cneA rrpo}r3Hacf,HeTo Ha

TJIaBHLII I,IHcrreKTop Ha I{BCC rro rrx, Korrue or aKTa, BeAHo c Bb3pa)KeHuATa u
pelxeHl4tra rro rflxna TJIaBHLIT r4HcrreKTop (upn uocrbrrr{JrLr nrspaxenur) Ha

eJIeKTpoHeH HocI4Ten Aa ce Lr3rrparrr Ha rrpeAceAarerrs. Ha AuelarnreH cbA -
Bapna Lr Ha rrpeAcraBJrsBarqur Cr4uitcrcaraKorerr4-f, rrld Bucurlrq cbBeT.

I4HCTIEKTOP:


