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На основание чл. 58 от Закона за съдебната власт и
приетата годишна програма за провеждане на комплексни
планови проверки от Инспектората към Висшия съдебен съвет на
съдилищата, прокуратурите и следствените отдели в окръжните
прокуратури за 2020 г. и Заповед № ПП-20-49 от 21.09.2020 г. на
главния инспектор

СЕ ИЗВЪРШИ КОМПЛЕКСНА ПЛАНОВА ПРОВЕРКА на
Районен съд – Пазарджик - наказателни дела, за периода
01.01.2018 г. - 31.12.2019 г. (вкл. и на неприключените) по
въпросите:

- организацията административната дейност на съда;
- организацията по образуването на делата и спазването на чл.

80 от Правилника за администрацията в съдилищата;
- деловодни книги;
- образуване, движение и приключване на делата; срокове за

изготвяне на мотивите на присъдите, на решенията и на
определенията;

- прекратени и върнати за допълнително разследване дела -
причини и основания; спрени наказателни дела;

- общи данни за постъпилите и решените дела от всеки съдия;
потвърдени, изменени и отменени съдебни актове;

- оправдателни присъди;
- общ контрол - извършени проверки от Окръжен съд –

Пазарджик.
-

ПЕРИОД за извършване на проверката: 28.09.2020 г. -
02.10.2020 г.

СЪСТАВ НА ПРОВЕРЯВАЩИЯ ЕКИП:
ИНСПЕКТОР: Лидия Стоянова
ЕКСПЕРТИ: Т      К      и В        Б         

МЕТОД НА ПРОВЕРКАТА:
– изискване на статистическа информация от

административния ръководител на съда.
- непосредствена проверка по делата и по деловодните книги;
- анализ на предоставената документация;
- срещи със съдиите по въпроси от проверката;
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I. Организационна и административна дейност:

1. Административно ръководство, вътрешна структура и
щатна осигуреност.

Председател на съда е Веселка Велкова Златева - Кожухарова.
Заместник – председател е Елисавета Йорданова Радина. Има

обособени две отделения - наказателно и гражданско. Общият брой
на съдиите по щат е 18. За проверявания период в действителност са
работили както следва:

През 2018  г.  -  15  съдии,  от които  в наказателно отделение за
периода от 01.01.2018 г. до 31.10.2018 г. са работили 6 съдии-
Елисавета Радина, Стела Михайлова, Димитър Бишуров, Красимир
Лесенски, Таня Петкова и Красимир Комсалов. За периода от
01.11.2018 г. до 31.12.2018 г. – 5, тъй като съдия К. Комсалов е
командирован в Специализирания наказателен съд.

В РС – Велинград са били командировани съдия Димитър
Чардаков - за периода от 01.04.2018 г. до 30.06.2018 г. и съдия
Христо Георгиев - за периода от 01.07.2018 г. до 15.07.2018 г. и от
01.09.2018 г. до 15.11.2018 г. Съдия Мария Ненова е била
командирована за периода от 01.04.2018 г. до 06.07.2018 г., а от
07.07.2018 г. е назначена за съдия в РС-Пазарджик. Съдия Мира
Мирчева е била в отпуск по майчинство от 26.04.2018 г. От ОС-
Хасково са били командировани младши съдия Радина Хаджикирева
– за периода от 01.12.2017 г. до 28.02.2018 г. и младши съдия
Десислава Тодорова – за периода от 01.03.2018 г. до 30.06.2018 г.

През 2019 г. са работили 14 съдии, от които в наказателно
отделение за периода от 01.01.2019 г. до 29.10.2019 г. са работили 5
съдии - Елисавета Радина, Стела Михайлова, Димитър Бишуров,
Таня Петкова и Красимир Лесенски, а в периода от 30.10.2019 г.  до
31.12.2019 г. са работили 4, тъй като от 30.10.2019 г. съдия
Красимир Лесенски е командирован в Административен съд -
Пазарджик. На 19.12.2019 г. е встъпил в длъжност съдия Камен
Гатев и от същата дата е командирован в РС-Пещера. Съдия Мира
Мирчева е ползвала отпуск по майчинство до 07.05.2019  г.  вкл.
Съдия Майа Попова е починала на 12.12.2019 г.

В РС - Пазарджик работят 48 служители. По щат те са
разпределени както следва:

През проверявания период на ръководни длъжности в общата
администрация са работили административният секретар и главният
счетоводител; в общата администрация - 2 счетоводители, 1
системен администратор, 1 служител „Човешки ресурси“, 1 съдебен
статистик, 1 шофьор-домакин и 3 куриер-чистачи; специализирана
администрация - 12 съдебни секретари /през 2019 г. – 13 съдебни
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секретари/, 19 съдебни деловодители /през 2019 г. – 18/, 2 съдебни
архивари и 4 призовкари.

В РС - Пазарджик съдебните служители са разпределени
съобразно чл.14 от ПАС в обща и специализирана администрация.

В специализираната администрация на РС - Пазарджик са
включени следните служби: „Регистратура за класифицирана
информация“ – съдебният статистик изпълнява функциите на
завеждащ регистратурата; „Регистратура“ – работят 2 съдебни
служители, „Гражданско деловодство“ – 9 съдебни деловодители, а
от 01.07.2019 г. и 1 съдебен секретар; „Наказателно деловодство“ – 3
съдебни деловодители и 1 съдебен секретар; „Съдебни секретари“ –
10 през 2018 г. и 11 през 2019 г.; „Архив“ – 2 съдебни архивари;
„Връчване на призовки и съдебни книжа“ – 4 призовкари; „Бюро
съдимост“ – 2 деловодители през 2018 г. и 1 през 2019 г. и
„Деловодство на съдебно-изпълнителна служба“ – 3 съдебни
деловодители.

Съотношението между броя на съдиите и съдебните служители
е 1:2,67, а съотношението съдии, ДСИ, съдии по вписвания и
съдебните служители е 1:2.

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

Съдът се помещава в сградата на Съдебната палата  в гр.
Пазарджик заедно с Окръжен съд - Пазарджик, Окръжна
прокуратура - Пазарджик, държавни съдебни изпълнители, Служба
по вписвания и Областно звено "Охрана". През проверявания период
съдиите са били по двама и по трима в кабинет. С оглед щатната
численост - 72 души, броят на работните помещения е недостатъчен.
Сериозен е проблемът с помещенията за архив, които са крайно
недостатъчни, тъй като ежегодно се архивират между 7500 и 8200
дела. Въпреки унищожаването на делата, по отношение на които са
налице предпоставките за това, то техният брой е по-малък в
сравнение с броя дела, подлежащи на архивиране и помещенията са
препълнени.

Районен съд – Пазарджик е технически обезпечен. Техниката се
подновява своевременно, като заложеният праг на експлоатация е 10
години за компютърните конфигурации, а за периферните
устройства - принтери, скенери, копирни машини - срокът е
обвързан с интензитета на ползване, необходимите резервни части и
други особености.

Разполага с 4 зали, които са оборудвани със звукозаписна
техника и при спазване изискванията на ГПК и НПК се извършва
звукозапис на проведените заседания.

Пред всяка от съдебните зали има монтирани информационни
табла, които дават цялостна информация за насрочените дела. За по-
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голямо удобство във фоайето на Съдебната палата е монтирано и
обобщаващо информационно табло, показващо и номера на
съдебната зала. Поставени са указателни табла за местоположението
на службите, табели, брошури и други. На партерния етаж
функционира „Информационен център за работа с граждани", който
обслужва РС-Пазарджик и Окръжен съд-Пазарджик, гражданите и
адвокатите могат да получат необходимата им информация по
движение на делата, да подават молби, да правят справки, да
заплащат такси, глоби, разноски през инсталиран ПОС-терминал и
др.

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

  В Районен съд - Пазарджик се прилага принципа на случайния
подбор чрез програмен продукт за случайно разпределение на делата
„Централизирана система за разпределение на делата".
Разпределението на делата се извършва от председателя, заместник
председателя и от съдебни деловодители от гражданско и
наказателно деловодство, определени съгласно заповеди на
председателя на съда - заповед № 364/30.04.2018 г., заповед №
531/22.06.2018 г., заповед № 919/08.11.2018 г., заповед №
62/29.01.2019 г. и заповед № 91/30.01.2019 г.

 През проверявания период действат Вътрешни правила за
случайно разпределение на делата, утвърдени от председателя на
съда със заповед № 1132/11.12.2017 г., заповед № 304/17.04.2018 г.,
заповед № 43/18.01.2019 г., заповед № 185/08.03.2019 г., заповед №
280/11.04.2019 г.

От 31.10.2018 г. съдия Красимир Комсалов е изключен от
системата за случайно разпределение на делата поради
командироването му в Специализиран наказателен съд.
Разпределените му дела, разглеждането на които към 01.11.2018 г.
не е започнало, са преразпределени на случаен принцип между
съдиите в наказателното отделение. Насрочените за разглеждане на
01.11.2018 г. на 01.11.2018 г. дела на доклад на съдия Комсалов са
разпределени за разглеждане на случаен принцип между съдиите от
наказателно отделение, които нямат насрочени съдебни заседания на
тази дата. Приключените дела на доклад на съдия Комсалов се
докладват на дежурния съдия от НО в съответния ден за
администриране и произнасяне.

От 29.10.2019 г съдия Красимир Лесенски е изключен от
системата за случайно разпределение на делата. Разпределените му
дела, чието разглеждане към 30.10.2019 г. не е започнало, са
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преразпределени на случаен принцип между съдиите в
наказателното отделение. Приключените дела на доклад на съдия
Лесенски се докладват на дежурния съдия в НО на същия ден за
администриране и произнасяне.

Съдиите, които разглеждат наказателни дела, са работили при
натовареност, съгласно таблици, приети от Общото събрание на
съдиите и утвърдени със заповеди на председателя на съда.

Работата на съда по време на съдебните ваканции през 2018 г.
и 2019 г. е организирана със заповеди на председателя на съда. /
заповеди № 633/04.07.2018г., № 638/04.07.2018г., №
641/09.07.2018г., №606/09.07.2019г., № 607/09.07.2019г. и
№630/23.07.2019г./ Разглеждат се наказателните дела, по които има
постановена мярка за неотклонение задържане под стража, по чл. 65
от НПК, по чл. 158, ал. 3 от ЗЗ, чл. 358, ал. 1, т. 4 от НПК, чл. 244, ал.
5 НПК, чл. 68 от ЗМВР, делата, по които сроковете за насрочване,
разглеждане и произнасяне са до 7 дни.

4.Организация по образуването на делата и спазването на чл.
80 от Правилника за администрацията на съдилищата.

За проверка на организацията по образуването на делата и
спазването на чл. 80 от ПАС беше изискана информация за всички
прекратени наказателни дела /по видове/ през проверявания период
с посочване на правното основание, за да се установи дали има
неправилно образувани дела. От получените справки и при проверка
на избрани дела не се констатира нарушение на чл. 80 от ПАС,
допуснато с цел повлияване при определяне натовареността и за
достоверността на статистическите данни на съда.

5.Организация на работата в деловодството и другите служби.
  Изготвянето на призовките и съобщенията за призоваване,

след образуване на делото и след съдебно заседание, се извършва в
срок от три дни от разпореждането на съдията-докладчик.

  Съдебните протоколи по делата се изготвят в срок до три дни
след съдебното заседание.

Връчването на призовки, съобщения или преписи от жалба на
участвали в производството страни се извършва своевременно, в
съответствие с предвидените в процесуалните закони срокове.

  Изпращането на преписи от решенията се извършва най-късно
на следващия ден след предаване на делото от съдията - докладчик в
деловодството.

  Изпращането на преписи от протести или жалби на страните
се извършва най-късно на следващия ден след разпореждането на
съдията.

  Изпращането на делата на по-горната инстанция се извършва
след връщане на съобщенията за връчен препис от жалбата или
протеста на следващия ден след изтичане на срока за възражения.
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  През проверявания период всеки съдия е работил с конкретен
съдебен деловодител и съдебен секретар. В съда действат утвърдени
Вътрешни правила за организацията на деловодната дейност,
Вътрешни правила за архивирането на делата,  Вътрешни правила за
осъществяване на контрол на процесите на събиране на държавни
такси, суми за разноски, глоби и суми по и суми по изпълнителни
листове, издадени от Районен съд-Пазарджик, Вътрешни правила за
събиране на съдебните вземания, Вътрешни правила за публикуване
на съдебните актове на Районен съд – Пазарджик, Вътрешни
правила за механизма на обработване на лични данни и защитата им
от незаконни форми на обработване в Районен съд – Пазарджик.

  Изготвянето на призовките и съобщенията се извършва в срок
до 3 дни след образуване на делото и след съдебно заседание. Няма
наказателни дела, по които този срок да не е спазен.

  Протоколите от с.з. по делата се изготвят в срок до 3 дни след
съдебното заседание съгласно чл.55, ал.1, т.1 от ПАС.

  През проверявания период 3 наказателни дела са предадени в
деловодството извън срока по чл. 57, ал.1 от ПАС.

6. Деловодни книги и регистри по наказателни дела.
 Според предоставената информация в съда се водят всички
книги и регистри, посочени в чл. 39, ал. 1, т.1-7 от ПАС:

В служба „Наказателно деловодство“ се водят следните книги:
На електронен носител: азбучен указател за образуваните

наказателни дела; описна книга, книга за открити заседания, книга за
закрити и разпоредителни наказания, книга за привеждане в
изпълнение на влезли в сила присъди и определения по глава
двадесет и девета от НПК, книга за веществените доказателства;
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
администриране на жалбата; регистър на отводите; регистър по ЗЕС.

Книгите, които се водят на електронен носител, се разпечатват
на хартиен носител.

Проверени деловодни книги и регистри:
Книга за открити заседания наказателни дела за 2018 г., I том,

съдия Красимир Комсалов, започната на 05.01.2018 г., последното
вписване в книгата е на 22.06.2018 г., НОХД № 983/ 2018 г.
Представлява разпечатка от електронен носител. Прономерована и
прошнурована. Заверена е, съдържа 300 страници, положен е подпис
на деловодител.
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Книга за открити заседания наказателни дела за 2018 г., II том,
съдия Красимир Комсалов, започната на 03.07.2018 г., последното
вписване в книгата е на 23.11.2018 г., НОХД № 185/ 2018 г.
Представлява разпечатка от електронен носител. Прономерована и
прошнурована. Заверена е, съдържа 249 страници, положен е подпис
на деловодител.

Книга за открити заседания наказателни дела за 2018 г., I том,
съдия Димитър Бишуров, започната на 08.01.2018 г., последното
вписване в книгата е от 26.06.2018 г., НОХД № 997/ 2018 г.
Представлява разпечатка от електронен носител. Прономерована и
прошнурована. Заверена е, съдържа 437 страници, положен е подпис
на деловодител.

Книга за открити заседания наказателни дела за 2018 г., II том,
съдия Димитър Бишуров, започната на 02.07.2018 г., последното
вписване в книгата е на 21.12.2018 г., ЧНД № 2119/ 2018 г.
Представлява разпечатка от електронен носител. Прономерована и
прошнурована. Заверена е, съдържа 271 страници, положен е подпис
на деловодител.

Книга за открити заседания наказателни дела за 2019 г., I том,
съдия Димитър Бишуров, започната на 03.01.2019 г., последното
вписване в книгата е на 27.06.2019 г., НОХД № 394/ 2019 г.
Представлява разпечатка от електронен носител. Прономерована и
прошнурована. Заверена е, съдържа 429 страници, положен е подпис
на деловодител.

Книга за открити заседания наказателни дела за 2019 г., II том,
съдия Димитър Бишуров, започната на 01.07.2019 г., последното
вписване в книгата е на 31.12.2019  г.,  НОХД № 2434/  2019  г.
Представлява разпечатка от електронен носител. Прономерована и
прошнурована. Заверена е, съдържа 327 страници, положен е подпис
на деловодител.

Книга за открити заседания наказателни дела за 2018 г., I том,
съдия Стела Михайлова, започната на 03.01.2018 г., последното
вписване в книгата е на 23.07.2018 г., НОХД № 231/ 2018 г.
Представлява разпечатка от електронен носител. Прономерована и
прошнурована. Заверена е, съдържа 309 страници, положен е подпис
на деловодител.

Книга за открити заседания наказателни дела за 2018 г., II том,
съдия Стела Михайлова,  започната на 04.07.2018 г., последното
вписване в книгата е на 17.12.2018 г., НЧХД № 255/ 2018 г.
Представлява разпечатка от електронен носител. Прономерована и
прошнурована. Заверена е, съдържа 316 страници, положен е подпис
на деловодител.

Книга за открити заседания наказателни дела за 2019 г., I том,
съдия Стела Михайлова, започната на 04.01.2019 г., последното
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вписване в книгата е на 08.04.2019 г., ЧНД № 703/ 2019 г.
Представлява разпечатка от електронен носител. Прономерована и
прошнурована. Заверена е, съдържа 280 страници, положен е подпис
на деловодител.

Книга за открити заседания наказателни дела за 2019 г., II том,
съдия Стела Михайлова,  започната на 10.04.2019 г., последното
вписване в книгата е на 28.06.2019 г., АНД № 545/ 2019 г.
Представлява разпечатка от електронен носител. Прономерована и
прошнурована. Заверена е, съдържа 515 страници, положен е подпис
на деловодител.

Книга за открити заседания наказателни дела за 2019 г., III
том, съдия Стела Михайлова,  започната на 03.07.2019 г., последното
вписване в книгата е на 30.12.2019  г.,  НОХД № 2429/  2019  г.
Представлява разпечатка от електронен носител. Прономерована и
прошнурована. Заверена е, съдържа 437 страници, положен е подпис
на деловодител.

Книга за открити заседания наказателни дела за 2018 г., I том,
съдия Красимир Лесенски, започната на 08.01.2018 г., последното
вписване в книгата е на 28.06.2018 г., НЧХД № 356/ 2018 г.
Представлява разпечатка от електронен носител. Прономерована и
прошнурована. Заверена е, съдържа 323 страници, положен е подпис
на деловодител.

Книга за открити заседания наказателни дела за 2018 г., II том,
съдия Красимир Лесенски, започната на 02.06.2018 г., последното
вписване в книгата е на 28.12.2018  г.,  НОХД № 2130/  2018  г.
Представлява разпечатка от електронен носител. Прономерована и
прошнурована. Заверена е, съдържа 352 страници, положен е подпис
на деловодител.

Книга за открити заседания наказателни дела за 2019 г., I том,
съдия Красимир Лесенски, започната на 02.01.2019 г., последното
вписване в книгата е на 27.06.2019 г., АНД № 1071/ 2019 г.
Представлява разпечатка от електронен носител. Прономерована и
прошнурована. Заверена е, съдържа 386 страници, положен е подпис
на деловодител.

Книга за открити заседания наказателни дела за 2019 г., II том,
съдия Красимир Лесенски, започната на 02.06.2019 г., последното
вписване в книгата е на 16.12.2019 г., НОХД № 431/ 2019 г.
Представлява разпечатка от електронен носител. Прономерована и
прошнурована. Заверена е, съдържа 326 страници, положен е подпис
на деловодител.

Книга за открити заседания наказателни дела за 2018 г., I том,
съдия Елисавета Радина, започната на 08.01.2018 г., последното
вписване в книгата е на 29.06.2018 г., ЧНД № 1028/ 2018 г.
Представлява разпечатка от електронен носител. Прономерована и
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прошнурована. Заверена е, съдържа 245 страници, положен е подпис
на деловодител.

Книга за открити заседания наказателни дела за 2019 г., I том,
съдия Елисавета Радина, започната на 09.01.2019 г., последното
вписване в книгата е на 27.06.2019 г., ЧНД № 432/ 2019 г.
Представлява разпечатка от електронен носител. Прономерована и
прошнурована. Заверена е, съдържа 380 страници, положен е подпис
на деловодител.

Книга за открити заседания наказателни дела за 2019 г., II том,
съдия Елисавета Радина, започната на 01.07.2019 г., последното
вписване в книгата е на 23.12.2019  г.,  НОХД № 2420/  2019  г.
Представлява разпечатка от електронен носител. Прономерована и
прошнурована. Заверена е, съдържа 382 страници, положен е подпис
на деловодител.

Книга за открити заседания наказателни дела за 2018 г., II том,
съдия Елисавета Радина, започната на 02.07.2018 г., последното
вписване в книгата е на 20.12.2018  г.,  НОХД № 1574/  2018  г.
Представлява разпечатка от електронен носител. Прономерована и
прошнурована. Заверена е, съдържа 251 страници, положен е подпис
на деловодител.

Книга за открити заседания наказателни дела за 2018 г., I том,
съдия Таня Петкова, започната на 08.01.2018 г., последното
вписване в книгата е на 28.06.2018 г., НОХД № 996/ 2018 г.
Представлява разпечатка от електронен носител. Прономерована и
прошнурована. Заверена е, съдържа 366 страници, положен е подпис
на деловодител.

Книга за открити заседания наказателни дела за 2018 г., II том,
съдия Таня Петкова, започната на 02.07.2018 г., последното
вписване в книгата е на 27.12.2018 г., ЧНД № 2137/ 2018 г.
Представлява разпечатка от електронен носител. Прономерована и
прошнурована. Заверена е, съдържа 320 страници, положен е подпис
на деловодител.

Книга за открити заседания наказателни дела за 2019 г., II том,
съдия Таня Петкова, започната на 07.01.2019 г., последното
вписване в книгата е на 27.06.2019 г., ЧНД № 1245/ 2019 г.
Представлява разпечатка от електронен носител. Прономерована и
прошнурована. Заверена е, съдържа 356 страници, положен е подпис
на деловодител.

Книга за открити заседания наказателни дела за 2019 г., II том,
съдия Таня Петкова, започната на 01.07.2019 г., последното
вписване в книгата е на 19.12.2019 г., ЧНД № 2405/ 2019 г.
Представлява разпечатка от електронен носител. Прономерована и
прошнурована. Заверена е, съдържа 327 страници, положен е подпис
на деловодител.
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Книга за открити заседания наказателни дела за 2018 г., обща
(съдии, които не разглеждат наказателни дела, а по дежурство).
Първо вписване - на 04.07.2018 г. – АНД № 933/ 2018 г. Последно
вписване – на 23.12.2018 г., ЧНД № 2136/ 2018 г. Представлява
разпечатка от електронен носител. Прономерована и прошнурована.
Заверена е, съдържа 48 страници, положен е подпис на деловодител.

Книга за открити заседания наказателни дела за 2019 г., обща
(съдии, които не разглеждат наказателни дела, а по дежурство).
Първо вписване - на 15.03.2019 г. – ЧНД № 508/ 2019 г. Последно
вписване – на 19.12.2019 г., НОХД № 825/ 2019 г. Представлява
разпечатка от електронен носител. Прономерована и прошнурована.
Заверена е, съдържа 15 страници, положен е подпис на деловодител.

Описна книга наказателни дела за 2018 г., I том. Представлява
разпечатка от електронния регистър. Първото вписване е на
02.01.2018 г., последното – на 28.02.2018 г., АНД № 337/ 2018 г.
Прономерована и прошнурована. Заверена е, съдържа 341 страници,
положен е подпис на деловодител.

Описна книга наказателни дела за 2018 г., II том, първа част.
Представлява разпечатка от електронния регистър. Първото
вписване е на 01.03.2018 г., последното – на 30.03.2018 г., АНД №
534/ 2018 г. Заверена е, съдържа 219 страници, положен е подпис на
деловодител.

Описна книга наказателни дела за 2018 г., II том, втора част.
Представлява разпечатка от електронния регистър. Първото
вписване е на 30.03.2018 г., последното – на 30.04.2018 г., НОХД №
720/ 2018 г. Заверена е, съдържа 448 страници, положен е подпис на
деловодител.

Описна книга наказателни дела за 2018 г., III том, първа част.
Представлява разпечатка от електронния регистър. Първото
вписване е на 02.05.2018 г., последното – на 20.06.2018 г., НОХД №
981/ 2018 г. Заверена е, съдържа 264 страници, положен е подпис на
деловодител.

Описна книга наказателни дела за 2018 г., III том, втора част.
Представлява разпечатка от електронния регистър. Първото
вписване е на 20.06.2018 г., последното – на 31.07.2018 г., АНД №
1255/ 2018 г. Заверена е, съдържа 522 страници, положен е подпис
на деловодител.

Описна книга наказателни дела за 2018 г., IV том.
Представлява разпечатка от електронния регистър. Първото
вписване е на 01.08.2018 г., последното – на 28.09.2018 г., НОХД №
1622/ 2018 г. Заверена е, съдържа 326 страници, положен е подпис
на деловодител.

Описна книга наказателни дела за 2018 г., V том, първа част.
Представлява разпечатка от електронния регистър. Първото
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вписване е на 01.10.2018 г., последното – на 06.11.2018 г., НОХД №
1845/ 2018 г. Заверена е, съдържа 194 страници, положен е подпис
на деловодител.

Описна книга наказателни дела за 2018 г., V том, втора част.
Представлява разпечатка от електронния регистър. Първото
вписване е на 06.11.2018 г., последното – на 31.12.2018 г., ЧНД №
2165/ 2018 г. Заверена е, съдържа 449 страници, положен е подпис
на деловодител.

Описна книга наказателни дела за 2019 г., I том. Представлява
разпечатка от електронния регистър. Първото вписване е от
02.01.2019 г., последното – на 10.04.2019 г., АНД № 725/ 2019 г.
Прономерована и прошнурована. Заверена е, съдържа 640 страници,
положен е подпис на деловодител.

Описна книга наказателни дела за 2019 г., II том. Представлява
разпечатка от електронния регистър. Първото вписване е на
10.04.2019 г., последното – на 12.07.2019 г., НОХД № 1367/ 2019 г.
Прономерована и прошнурована. Заверена е с печат на съда,
съдържа 1240 страници, положен е подпис на деловодител.

Описна книга наказателни дела за 2019 г., III том.
Представлява разпечатка от електронния регистър. Първото
вписване е на 12.07.2019 г., последното – на 31.12.2019 г., НОХД №
2444/ 2019 г. Прономерована и прошнурована. Заверена е с печат на
съда, съдържа 1988 страници, положен е подпис на деловодител.

Книга за закрити заседания наказателни дела за 2018 г., I том.
Представлява хартиена папка с разпечатка от електронния регистър.
Започната на 02.01.2018 г., последно вписване – на 13.07.2018 г.,
АНД № 1112/ 2018 г. Прономерована и прошнурована. Заверена е с
печат на съда, съдържа 268 страници, положен е подпис на
деловодител.

Книга за закрити заседания наказателни дела за 2018 г., II том.
Представлява хартиена папка с разпечатка от електронния регистър.
Започната на 13.07.2018 г., последно вписване – на 31.12.2018 г.,
ЧНД № 2161/ 2018 г. Прономерована и прошнурована. Заверена е с
печат на съда, съдържа 251 страници, положен е подпис на
деловодител.

Книга за закрити заседания наказателни дела за 2019 г., I том.
Представлява хартиена папка с разпечатка от електронния регистър.
Започната на 02.01.2019 г., последно вписване – на 31.05.2019 г.,
НОХД № 1042/ 2019 г. Прономерована и прошнурована. Заверена е с
печат на съда, съдържа 490 страници, положен е подпис на
деловодител.

Книга за закрити заседания наказателни дела за 2019 г., II том.
Представлява хартиена папка с разпечатка от електронния регистър.
Започната на 03.06.2019 г., последно вписване – на 31.12.2019 г.,
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ЧНД № 2368/ 2015 г. от  Прономерована и прошнурована. Заверена е
с печат на съда, съдържа 1038 страници, положен е подпис на
деловодител.

Книга за изпълнение на влезлите в сила присъди за 2018 г.
Представлява разпечатка от електронен регистър. Първото вписване
е на 02.01.2018 г., последното - на 31.12.2018 г., последен № 650. В
книгата не е отбелязано да са извършвани ежемесечни проверки.
(чл.104 ПАС)

Книга за изпълнение на влезлите в сила присъди за 2019 г.
Представлява разпечатка от електронен регистър. Първото вписване
е на 02.01.2019 г., последното 31.12.2019 г., последен № 732. В
книгата не е отбелязано да са извършвани ежемесечни проверки.
(чл.104 ПАС)

Азбучник за 2018 г. Представлява разпечатка от електронен
носител. Прономерован и прошнурован. Заверен с печат на съда,
съдържа 116 страници, положен е подпис на деловодител.

Азбучник за 2019 г. Съхраняват се в хартиена папка, която
съдържа разпечатка от електронен носител. Представлява разпечатка
от електронен носител. Прономерован и прошнурован. Заверен с
печат на съда, съдържа 121 страници, положен е подпис на
деловодител.

Книга за веществени доказателства за 2018 г. Представлява
ПВЦ папка, съдържаща разпечатка от електронен регистър. Първото
вписване е на 20.02.2018 г., последното – на 20.12.2018 г.
Приложени са приемо-предавателни протоколи.

Книга за веществени доказателства за 2019 г. Представлява
ПВЦ папка, съдържаща разпечатка от електронен регистър. Първото
вписване е на 23.01.2019 г., последното – на 23.12.2019 г.
Приложени са приемо-предавателни протоколи.

В отделна папка – класьор се съхраняват протоколи за
унищожаване на ВД за 2017 г., 2018 г. и 2019 г.

Архивна книга, наказателни дела за 2018 г. Представлява ПВЦ
папка, съдържаща разпечатка от електронен носител. Съдържа
информация за архивираните наказателни дела – пореден № на
архивиране, връзка, арх. номер, година на архивиране, дата и
номенклатурен индекс.

Архивна книга, наказателни дела за 2019 г. Представлява ПВЦ
папка, съдържаща разпечатка от електронен носител. Съдържа
информация за архивираните наказателни дела – пореден № на
архивиране, връзка, арх. номер, година на архивиране, дата и
номенклатурен индекс.

Регистър на отводите за 2018 г. за наказателните дела.
Представлява ПВЦ папка, която съдържа разпечатка от електронния
регистър. Вписани са 103 отвода, от които 102 - на основание чл. 29,
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ал. 2 НПК и един – на осн. чл. 29, ал. 1, т. 1, б. „г“, пр. 1-во НПК.
Попълват се всички графи.

Регистър на отводите за 2019 г. за наказателните дела.
Представлява ПВЦ папка, която съдържа разпечатка от електронния
регистър. Вписани са 80 отвода, всички на основание чл. 29, ал. 2
НПК. Попълват се всички графи.

Регистър на изпълнителните листове, наказателни дела - 2018
г. Представлява хартиена папка с разпечатки от електронен
регистър. Под № 1 е вписано АНД № 2025/ 2017 г., последен  № 656
- НОХД № 1707/ 2018 г. Прономерован и прошнурован. Заверен с
печат на съда, съдържа 63 страници, положен е подпис на
деловодител.

Регистър на изпълнителните листове, наказателни дела - 2019
г. Представлява хартиена папка с разпечатки от електронен
регистър. Под № 1 е вписано НОХД № 1905/ 2018 г., последен №
740 - АНД № 1450/ 2019 г. Прономерован и прошнурован. Заверен с
печат на съда, съдържа 61 страници, положен е подпис на
деловодител.

Регистър за издадени разрешения по чл.159а, ал.1 НПК/ откази
и протоколи за унищожаване (протокол за унищожаване на справка
по чл.251ж, ал.2 ЗЕС) за 2018 г. Започнат на 05.01.2018 г.,
приключен на 28.12.2018 г. Вписани са 504 искания. Прономерован
и прошнурован. Заверена с печат на съда, съдържа 106 страници,
подпис на деловодител.

Регистър за издадени разрешения по чл.159а, ал.1 НПК/ откази
и протоколи за унищожаване (протокол за унищожаване на справка
по чл.251ж, ал.2 ЗЕС) за 2019 г. Представлява разпечатка от
електронен носител. Съхранява се в ПВЦ папка. Започнат на
02.01.2019 г., приключен на 30.12.2018 г. Вписани са 519 искания.
Прономерован и прошнурован. Заверен с печат на съда, съдържа 67
страници, подпис на деловодител.

Регистър на актовете, с които преписката е върната,
респективно производството по делото е прекратено и върнато на
първоинстанционния съд за поправка на ОФГ, допълване, изменение
на решението в частта за разноските или отстраняване на
нередовности и за администриране на жалбата – 2018 г.
Представлява електронна разпечатка. Първото вписване е на
20.02.2018 г., последното – на 12.12.2018 г. Вписани са 6 дела.
Съдържа 4 листа. Прономерован и прошнурован. Заверен е с печат
на съда, съдържа 67 страници, подпис на деловодител.

Регистър на актовете, с които преписката е върната,
респективно производството по делото е прекратено и върнато на
първоинстанционния съд за поправка на ОФГ, допълване, изменение
на решението в частта за разноските или отстраняване на
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нередовности и за администриране на жалбата – 2019 г.
Представлява разпечатка от електронен регистър. Съхранява се в
ПВЦ папка. Първото вписване е на 22.02.2019 г., последното – на
01.07.2019 г. Вписани са 5 дела. Съдържа 4 листа. Прономерован и
прошнурован. Заверен е с печат на съда, съдържа 67 страници,
подпис на деловодител.

Книги за получени и върнати призовки и съдебни книжа, води
се за 2018  г.  и за 2019  г.  за всеки от четиримата призовкари
поотделно. Представляват разпечатки от електронен носител,
съхраняват се в папка-класьор. Прономеровани, подредени по
месеци, отбелязва се вида документ, вид на делото, № и година,
адрес за връчване, данни за връчване. Всички графи се попълват
надлежно. Прошнуровани.

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

Със заповед на председателя на съда е определен съдебен
служител, който приема, съхранява и регистрира ВД по
наказателните дела.

Постъпилите в съда веществени доказателства се приемат
опаковани съобразно естеството им и по подходящ за съхранение
начин. Регистрират се в книгата за веществени доказателства от
съдебните служители в наказателното деловодство. Описват се
подробно, като се означават по вид, марка, брой, тегло и др.
Приемането им се извършва по данните в обвинителния акт.
Удостоверява се с протокол, подписан от предаващия и приемащия,
който се прилага към делото.

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

През 2018 г. са съставени 19 приемо-предавателни протокола,
през 2019 г. – 25.

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

Ежегодно постоянно действаща комисия, определена със
заповед на председателя на съда, извършва проверка за наличността,
съхранението и изпълнено ли е разпореждането на съда за
веществените доказателства.

Веднъж годишно се извършва инвентаризация от комисията.
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 8.Заповеди, отнасящи се до организацията на административната
дейност на съда.

През проверявания период са издадени заповеди за
приложението на принципа за случайно разпределение на делата,
действащите за периода на проверката „Вътрешни правила” на съда,
заповедите за определяне на делата, които се разглеждат по време на
дежурства; заповедите за утвърждаване на график за дежурствата за
проверявания период и др. от административния ръководител
заповеди както следва:

Заповед № 531/22.06.2018 г., с която се допълва заповед №
896/06.10.2017 г. за възлагане на съдебните деловодители в
наказателното деловодство дейността по случайното разпределение
на посочените в заповедта видове наказателни дела.

Заповед № 62/29.01.2019 г., с която са отменени заповед №
531/22.06.2018 г., заповед № 896/06.10.2017 г. и др., отнасяща се до
определяне на деловодители, на които се възлага разпределението на
граждански дела и съдебен деловодител и съдебен секретар на
наказателните дела.

Заповед № 91/30.01.2019 г., с която е допълнена заповед №
62/29.01.2019 г. по отношение на деловодител, който може да
разпределя наказателните дела.

Заповед № 1132/11.12.2017 г., с която са утвърдени
актуализирани вътрешни правила за случайно разпределение на
делата на осн. чл. 9 от ЗСВ.

Заповед № 304/17.04.2018 г., с която са утвърдени вътрешни
правила за случайно разпределение на делата на осн. чл. 9 ЗСВ и др.
действащи в съда Вътрешни правила /за определяне на реда за
откриване на набирателна сметка, набиране, използване и отчитане
на чуждите средства в лева и валута, за реда и документооборота
при определяне и изплащане на средства за вещи лица, особени
представители, съдебни заседатели и свидетели, за възстановяване
на гаранции и депозити и др./

Заповед № 43/18.01.2019 г. и заповед № 185/08.03.2019 г. за
актуализиране на действащите в съда Вътрешни правила за
случайно разпределение на делата.

Заповед № 280/11.04.2019 г. за актуализиране на Вътрешните
правила за издаване на разрешения за достъп по чл. 251б, ал. 1 от
ЗЕС, като е утвърден нов образец на регистър.

 Заповед № 884/29.10.2018 г., с която съдия Красимир
Комсалов е изключен от системата за случайно разпределение на
делата, считано от 01.11.2018 г. поради командироването му в
Специализирания наказателен съд от същата дата.

Заповед № 895/31.10.018 г., с която е изменена заповед №
884/29.10.2018 г. по отношение на датата, от която съдия Комсалов
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следва да бъде изключен от системата за случайно разпределение на
делата.

Заповед № 833/29.10.2019 г., с която съдия Красимир Лесенски
е изключен от системата за случайно разпределение на делата,
считано от 29.10.2019 г. поради командироването му в
Административен съд – Пазарджик от 30.10.2019 г.

Заповед № 844/01.11.2019 г., с която разпределените на съдия
Кр. Лесенски дела, разглеждането на които не е започнало /посочени
по вид и номер/ е разпоредено да бъдат разпределени на случаен
принцип между съдиите в наказателното отделение.

Заповед № 118/12.02.2016 г., с която е определено
разпределението на наказателните дела и процентната натовареност
на съдиите от наказателното отделение съгласно приложената
таблица. /Таблицата за разпределение на наказателните дела по
групи и процентната натовареност е приета на ОС на съдиите от
наказателното отделение, проведено на 12.02.2016 г./ Съгласно
таблицата  натовареността на съдия Ел. Радина е 90 %, с изключение
на делата, разпределени по дежурство – ЧНД и НОХД, разглеждани
по реда на гл.  25  НПК -  чл.  365  /отм.  ДВ,  бр.  63  от 2017  г./
Натовареността на останалите съдии в НО е 100% за всички видове
дела.

С решение на ОС на съдиите, проведено на 11.12.2018 г., е
утвърдена приетата процентна натовареност за разпределение на
граждански и наказателни дела по съдии съгласно чл. 79, ал. 2, т. 9
от ЗСВ. Натовареността на съдия Ел. Радина е 90% по всички дела, с
изключение на делата, разпределени по дежурство – ЧНД и НОХД.
Натовареността на съдиите Ст. Михайлова и Д. Бишуров е 100% по
всички дела, с изключение на НОХД, НОХД с фактическа и правна
сложност и НЧХД, по които е 90%. Натовареността на съдиите Кр.
Лесенски и Т. Петкова е 100% по всички дела.

Със заповед № 742/17.09.2019 г. е утвърдено решението на ОС
на съдиите от РС – Пазарджик, проведено на 17.09.2019 г. за
промяна в натовареността на съдиите и са приети „таблици за
разпределение на гражданските и наказателните дела по групи,
съдии и натоварване“. Разпределението на наказателните дела и
натовареността на съдиите, считано от 17.09.2019 г. са следните:
съдия Ел. Радина – 90% по всички дела, с изключение на делата,
разпределени по дежурство – ЧНД и НОХД. Съдиите Ст. Михайлова
и Д. Бишуров - 100% по всички дела, с изключение на НОХД, НОХД
с фактическа и правна сложност и НЧХД, по които е 90%.
Натовареността на съдиите Кр. Комсалов, Кр. Лесенски и Т. Петкова
е 100% по всички дела.

Със заповед № 827/28.10.2019 г. е утвърдено решението на ОС
на съдиите от РС – Пазарджик, проведено на 22.10.2019 г. за
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промяна в натовареността на съдиите и са приети „таблици за
разпределение на гражданските и наказателните дела по групи,
съдии и натоварване“ по повод преразпределяне на насрочените
дела на доклад на съдия Майа Попова и предстоящото
командироване на съдия Кр. Лесенски в Адм. съд – Пазарджик.
Разпределението на наказателните дела и натовареността на
съдиите, считано от 29.10.2019 г. са следните: съдия Ел. Радина –
90% по всички дела, с изключение на делата, разпределени по
дежурство – ЧНД и НОХД. Съдиите Ст. Михайлова, Д. Бишуров и
Т. Петкова - 100% по всички дела. Съдиите Кр. Комсалов и Кр.
Лесенски са командировани.

Със заповед № 978/02.11.2017 г. и заповед № 1189/14.12.2017
г. са утвърдени графици за дежурствата на съдиите за м. януари 2018
г. и м. февруари 2018 г.

Със заповед № 16/09.01.2018  г.  е утвърден график за
дежурствата на съдиите и съдебните секретари през почивните и
празничните дни за периода от 03.02.2018 г. до 01.04.2018 г.

Със заповед № 23/11.01.2018 г., заповед № 58/15.01.2018 г.,
заповед № 108/01.02.2018 г., заповед № 127/12.02.2018 г., заповед –
№ 193/08.03.2018 г., заповед № 207/13.03.2018 г., заповед №
288/05.04.2018 г., заповед № 373/04.05.2018 г., заповед №
444/01.06.2018 г., заповед № 454/04.06.2018 г., заповед №
490/11.06.2018 г., заповед № 640/04.07.2018 г., заповед №
725/05.09.2018 г., заповед № 736/10.09.2018 г., заповед №
765/14.09.2018 г. , заповед № 824/02.10.2018 г., заповед №
838/08.10.2018 г., заповед № 872/25.10.2018 г., заповед №
941/14.11.2018 г., заповед № 982/27.11.2018 г., заповед №
1093/07.12.2018 г., заповед № 120/13.02.2019 г., заповед №
122/13.02.2019 г., заповед № 139/19.02.2019 г., заповед №
162/05.03.2019 г., заповед № 194/11.03.2019 г., заповед №
430/29.05.2019 г., заповед № 464/10.06.2019 г., заповед №
480/17.06.2019 г., заповед № 500/24.06.2019 г., заповед №
524/27.06.2019 г., заповед № 602/08.07.2019 г., заповед №
608/10.07.2019 г., заповед № 617/17.07.2019 г. са определени
дежурни съдии за съответния почивен или празничен ден.

Със заповед № 129/13.02.2018 г., заповед № 206/12.03.2018 г.,
заповед № 208/13.03.2018 г., заповед № 320/18.04.2018 г., заповед №
378/09.05.2018 г., заповед № 424/28.05.2018 г., заповед №
432/29.05.2018 г., заповед № 519/19.06.2018 г., заповед №
698/09.08.2018 г., заповед № 753/12.09.2018 г., заповед №
763/13.09.2018 г., заповед № 772/19.09.2018 г., заповед №
867/24.10.2018 г., заповед № 979/27.11.2018 г., заповед №
981/27.11.2018  г., заповед № 07.12.2018 г., заповед № 18/09.01.2019
г., заповед № 37/15.01.2019 г., заповед № 134/18.02.2019 г., заповед
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№ 184/08.03.2019 г., заповед № 212/21.03.2019 г., заповед №
302/18.04.2019 г., заповед № 346/24.04.2019 г., заповед №
408/22.05.2019 г., заповед № 491/20.06.2019 г., заповед №
519/25.06.2019 г., заповед № 582/04.07.2019 г., заповед №
653/13.08.2019 г., заповед № 667/27.08.2019 г., заповед №
732/16.09.2019 г., заповед № 749/24.09.2019 г., заповед №
828/29.10.2019 г., заповед № 847/04.11.2019 г., заповед №
910/25.11.2019 г., заповед № 1035/04.12.2019 г. и заповед №
1057/19.12.2019 г. са утвърдени графици за дежурствата на съдиите
и съдебните секретари за съответните месеци през проверявания
период.

Със заповед № 633/04.07.2018 г., заповед № 638/04.07.2018 г.,
заповед № 641/09.07.2018 г., заповед № 606/09.07.2019 г., заповед №
607/09.07.2019 г., заповед № 630/23.07.2019 г. председателят е
организирал работата на съда през съдебните ваканции.

Със заповед № 803/28.09.2018 г. са утвърдени актуализирани
вътрешни правила за архивирането на делата в съда.

Със заповед № 716/11.09.2019 г. са актуализирани Вътрешните
правила за организацията на дейността на съдебните заседатели, за
организацията на публикуване на съдебните актове на съда и
Вътрешните правила за реда и документооборота при определяне и
изплащане на средства за вещи лица, особени представители,
съдебни заседатели и свидетели, за възстановяване на гаранции и
депозити.

Със заповед № 907/10.10.2017 г. са утвърдени актуализирани
Вътрешни правила за постъпване, съхраняване, връщане, отнемане и
унищожаване на веществените доказателства.

Със заповед № 24/11.01.2017 г., издадена на осн. чл. 120, ал. 1
от ПАС е разпоредено постъпилите в съда веществени доказателства
да се приемат и регистрират в книгата за веществени доказателства
от съдебния секретар С.К., с оглед данните в обвинителния акт и
удостоверяване с протокол, подписан от предаващия и приемащия
служител, който се прилага по делото.

Със заповед № 4/04.01.2018 г. и заповед № 12/08.01.2019 г.,
издадени на осн. чл. 80, ал. 1 от ЗСВ и чл. 131 от ПАС е назначена
комисия с посочен поименен състав, която да извърши проверка на
всички налични веществени доказателства, постъпили в служба
„Наказателно деловодство“ до 31.12.2017 г., съответно до 31.12.2018
г. указан е срока на проверката и съставянето на протокол за
резултатите от нея.

Със заповеди № 75/24.01.2018 г. и заповед № 208/12.02.2020 г.
на осн. чл. 80, ал. 1 от ЗСВ и чл. 134 от ПАС са определени
длъжностните лица, които да предадат за фактическо унищожаване
на посочената в заповедта фирма подлежащите на унищожаване
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веществени доказателства по реда на ПАС и в съответствие с
протоколи от извършените проверки.

Със заповед № 527/21.06.2018 г. на осн. чл. 80 от ПАС и във
връзка с препоръки, дадени в доклади от проверки за организацията
на дейността на съдиите, държавните съдебни изпълнители и
съдиите по вписвания при РС – Пазарджик за периода 01.01.2017 г. –
31.12.2017 г. на комисии, определени със заповед № 89/15.02.2018 г.
на председателя на ОС – Пазарджик е разпоредено в края на всяко
тримесечие съдиите да изготвят писмен анализ на причините за
неприключените дела, чието разглеждане е продължило повече от
шест месеца.

За проверявания период е наложено едно дисциплинарно
наказание - забележка на съдебен деловодител в служба „Архив“ за
извършено нарушение на трудовата дисциплина – чл. 187, ал. 1, т. 10
от КТ и чл. 148, ал.1 от ПАС със заповед № 802/16.10.2019 г.

Не са издавани заповеди за поощрения.
В съда периодично /всеки месец от проверявания период/

председателят на съда е назначавал със заповед комисия, която да
извършва проверка на шест приключени дела от всеки съдия,
определени на случаен принцип. Целта на проверката е
констатиране наличието или липсата на основания за коригиране на
коефициента на тежест. За извършената проверка в 3-дневен срок се
съставя протокол, който се представя на председателя на съда.

Със заповед № 970/22.11.2018 г. на осн. чл. 80 от ЗСВ и във вр.
с чл. 60, ал. 1 от ПАС е определен срок за предаване на граждански и
наказателни дела в служба „Архив“ до 31.12.2018 г.

Със заповед №1114/13.12.2018 г. и заповед № 1041/06.12.2019
г. на осн. чл. 93, ал. 1 от ПАС е разпоредено в определените в тях
срокове извършването на проверка на всички налични дела в
„Гражданско деловодство“, „Наказателно деловодство“, „Съдебно-
изпълнителна служба“ и „Архив“, преглеждане на всички дела,
подлежащи на архивиране и подготвянето им за предаване в служба
„Архив“. След приключване на проверката изготвяне на протоколи
за наличността на делата или справка за загубени и възстановени
дела.

9.Извършени проверки в РС – Пазарджик.
  Въз основа на Заповед № 42/21.01.2019 г., Заповед №

59/25.01.2019 г, Заповед № 116/19.02.2019 г.  на председателя на ОС
-  Пазарджик е извършена проверка  на работата на съдиите в РС-
Велинград за периода 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г.

В доклада за резултатите от проверката комисията е отчела, че
през проверявания период натовареността по щат в РС – Велинград
е изключително висока, макар и през 2018 г. да е по-ниска в
сравнение с натовареността през 2017 г. Работата по наказателните
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дела е организирана много добре. Съдиите са спазвали сроковете по
НПК за насрочване и разглеждане на делата. Значителен е броят на
приключените в тримесечен срок от датата на образуване дела. Няма
просрочени съдебни актове по наказателни дела. Не са констатирани
нарушения по образуването, разпределянето и движението на
делата. След проверка на деловодните книги за наказателните дела
комисията е отчела, че организацията по воденето и съхранението
им е на отлично ниво.

Констатирано е, че в съда се спазва стриктно принципът на
случайния подбор при разпределението на делата. Постъпилите
книжа по наказателни дела, след като получат входящ номер и дата
от входящия дневник, се докладват в наказателното деловодство и се
разпределят електронно на случаен принцип по входящия им ред от
и.ф. председател на съда. Във всяко дело има разпечатка на
протокола за електронно разпределение на съдия-докладчик, като на
същия ден или най-късно на следващия ден делото се докладва на
съдията-докладчик.

По делата, по които участват и съдебни заседатели, има и
разпечатка от протокола за случайния им избор. В нея се посочва
кой е избраният съдебен заседател, ако той не може да участва, след
като е избран – посочва се причината, съответно кой е следващият
избран съдебен заседател. По всяко едно дело се извършва случаен
избор на съдебни заседатели.

От проверката на книгата за изпълнение на влезли в сила
присъди и определения е констатирано, че сроковете за изпълнение
на влезлите в сила присъди и определения се спазват стриктно.

Не са констатирани пропуски при водене на книгата за
веществени доказателства.

При проверката на регистъра на отводите и самоотводите
комисията е установила, че същите са мотивирани, като е посочена
причината за отвода и правното основание. Прилагат се и самите
актове, с които се е произнесъл съдът.

Дадена е препоръка да се допълнят Вътрешните правила как да
се процедира по отношение на наказателните дела при
продължително отсъствие на съдията-докладчик.

Представеният доклад за резултатите от извършената проверка
за  и доклад за резултатите от извършената проверка за спазване на
чл.9 от ЗСВ за разпределението на делата на принципа на случайния
избор за периода от 01.01.2018г. до 31.12.2018г. в Районен съд –
Пазарджик са обсъдени на проведено на 06.06.2019 г. Общо
събрание на съдиите в Районен съд – Пазарджик.

Предмет на проверката са били препоръките, дадени в
докладите от предходните проверки в РС, правила за разпределение
на постъпващите дела, натовареността на съдиите, проверка на
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организацията на дейността – образуване, движение и приключване
на делата в разумен срок; отменени съдебни актове от по-горните
инстанции, актуализирани вътрешни правила с оглед измененията в
ЗСВ и ПАС, уредена ли е процедурата при продължително
отсъствие на съдията-докладчик по наказателни дела във
Вътрешните правила.

При проверката не са констатирани пропуски по воденето и
съхранението на деловодните книги и регистри. Отчетено е, че
новопостъпилите дела се докладват за проверка и образуване на
същия ден, във всяко дело се прилага разпечатка на протокола от
електронното разпределение и след това веднага или най-късно на
следващия ден се докладват на съдията-докладчик.

Отчетен е големият брой самоотводи на съдиите.
Направен е извод за висока натовареност на съдиите в

наказателно отделение, особено след командироването на съдия
Комсалов от  01.11.2018 г.

След проверка на случаен принцип на определен брой
несвършени дела не е констатирано неоснователно отлагане и
пропуски по движението на делата. Администрирането им се
извършва в разумни срокове. Съдиите-докладчици изготвят
разпореждане по всички видове наказателни дела. Мотивите се
изготвят в законоустановените срокове. Няма просрочени съдебни
актове.

Отчетено е много добро ниво на качеството на работа на
съдиите от наказателното отделение. Като добра практика е
посочено извършването на обстоен анализ на делата, чието
разглеждане е продължило повече от 6 месеца.

Констатирано е, че Вътрешните правила за случайно
разпределение на делата са актуализирани, като са съобразени
промените в ЗСВ и ПАС. Актуализирани са и Вътрешните правила
за организация на работата на съдебните заседатели. По всяко
наказателно дело се прилага протокол за случайно разпределение.

Дадени са препоръки за продължаване на добрата практика на
анализ на неприключените в 6-месечен срок дела и извършване на
анализ при наличие на голям брой самоотводи на съдиите.

Със Заповед № 86/13.02.2020 г., Разпореждане №
152/12.03.2020 г. и Разпореждане № 197/14.05.2020 г.  на
председателя на Окръжен съд - Пазарджик е разпоредено
извършване на проверка на организацията на дейността на съдиите в
Районен съд – Пазарджик за периода 01.01.2019 г. - 31.12.2019г.

До момента на изготвяне на настоящия акт не е изготвен
доклада за резултатите от проверката.

Анализ на дейността, отчетена в годишните доклади.
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През 2019 г. са образувани 2 640 наказателни дела или с 290
повече в сравнение с 2018  г. и с 264 дела повече от 2017 г. Останали
несвършени от предходната година са 316 дела или с 62 повече от
останалите несвършени в началото на 2018 г. – 254. През 2019
г. свършените наказателни дела са 2519, а през 2018 г. са 2297, или с
222 повече. Приключените в тримесечен срок дела са 1937 за 2018 г.
или 84,3% от общо приключените. Със съдебен акт по същество са
приключени 1833 наказателни дела за 2018 г. За сравнение през 2019
г. приключените в тримесечен срок са 1925 наказателни дела или
64,5% от общо приключените през годината. Със съдебен акт по
същество са приключени 2052.

Направен е извод, че е намалял процентът на делата,
приключени в тримесечен срок. Увеличен е броят на несвършените
дела от предходната година на проверявания период. Нараснал е
броят на свършените дела в края на 2019 г. Отчетено е намаляване
на броя на прекратените и върнатите съдебни производства на РП –
Пазарджик поради допуснати на досъдебното производство
съществени процесуални нарушения.

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

С оглед уеднаквяване на съдебната практика съдиите от
Районен съд – Пазарджик са изразили становища по проекти за
тълкувателни решения и постановления на ВКС и ВАС по следните
въпроси:

1. „Изпратената покана за доброволно изпълнение до
длъжника прекъсва ли давността по смисъла на чл. 116, б. „в“ от
Закона за задълженията и договорите, независимо от
изпълнителното производство, в хода на което е отправена
поканата“; т.д № 1/2017г. ВАС-ВКС.

2. „Ако при постановяване на Тълкувателно постановление по
т.д. № 1/2016г. Общото събрание приеме, че исковете по чл. 71, ал.1,
т.1 и т. 2 от Закона за защита на дискриминацията са родово
подсъдни на районния съд, да се произнесе и по въпроса, на кой съд
са подсъдни делата, образувани по искове с правна квалификация
чл. 71, ал.1, т. ЗЗДискр., като обяви за изгубило актуалност
Тълкувателно постановление № 2/2014г. от 19.05.2015г. по т.д. №
2/2014г. на ВКС и ВАС в частта му по т.4.“ ; т.д. № 1/2016г. по описа
на ВКС на ОСС от ГК на ВКС и Първа и Втора колегия на ВАС.

3. „На кой съд са подсъдни делата образувани по жалби срещу
актове на кметовете на общини по параграф 15, ал.3 от ПЗР на ЗИД
на ЗСПЗЗ /обн. ДВ бр. 61/11.08.2015г. / за прекратяване на договори
за наем или аренда на пасища, мери и ливади от общинския
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поземлен фонд, които в срока по ал. 1 и 2 не са приведени в
съответствие с чл. 37и, ал. 1 и ал. 4 от ЗСПЗЗ?“; т.д. № 2/2017г. по
описа на ВКС на ОСС от ГК на ВКС и първа и Втора колегия на
ВАС.

4. „Какво е правилното значение на изтичането на срока за
проверка по чл. 15, ал. 2 ЗОПДИППД“ /отм./, съответно по чл. 27,
ал.1  и 2  ЗОДНПИ /отм./  и чл.  112,  ал.1  и 2  ЗПКОНПИ,  за
възникването надлежното упражняване и съществуването на
правото на иск и на материалното право на държавата за отнемане
на имущество, придобито от престъпна дейност и на незаконно
придобито имущество, т.е. преклузивен или инструктивен е
предвиденият в чл. 15, ал. 2 от ЗОПДИППД /отм./, съответно по чл.
27, ал. 1 и 2 ЗОДНПИ /отм./ и чл. 112, ал. 1 и 2 от ЗПКОНПИ срок за
извършване на проверки и събиране на доказателства за
установяване на произхода и местонахождението на имущество, за
което има данни, че е придобито пряко или косвено от престъпна
дейност, и съответно допустимо ли е образуване на производство по
чл.  28  ЗОПДИППДП /отм./,  чл.  74  ЗОДНПИ /отм./  и чл.  153
ЗПКОНПИ след изтичане на този срок?“; т.д. № 1 ОСГК на ВКС.

5. „Може ли да се впише наново ипотека съгласно чл. 172, ал.2
ЗЗД, ако е изтекъл десетгодишният срок на действие на вписването и
ипотеката вече е  била заличена по реда на чл. 22 от Правилника за
вписванията?“; т.д. № 3/2018г. ОСГТК на ВКС.

През 2019 г. съдиите от Районен съд – Пазарджик са изразили
становища по проекти за тълкувателни решения и постановления на
ВКС и ВАС по следните въпроси:

1. „Договорът за прехвърляне на вещни права върху чужд
недвижим имот разваля ли се по право по силата на влязло в сила
решение за съдебно отстранение срещу потребителя на имота, или е
необходимо предявяването на иск по чл. 189, ал. 1 ЗЗД, вр. чл. 87, ал.
3 ЗЗД?“; т.д. № 1/2019г. ОСГТК на ВКС.

2. „Притежава ли активна материалноправна легитимация за
предявяване на иск по чл. 135, ал.1 ЗЗД цесионер, ако увреждащата
сделка или действие са извършени след като е възникнало вземането
на първоначалния кредитор – цедент, но преди сключването на
договора за прехвърляне на вземането?“; т.д. № 2/2019г. ОСГТК на
ВКС.

3. „От кога тече двуседмичният срок за явяване на работа по чл.
345, ал.1 от КТ – само от получаване на нарочно съобщение от
първоинстанционния съд, разгледал делото, или от узнаването за
влязлото в сила решение за възстановяване на предишната работа,
което не съдържа съобщение за явяване на работа в определен
срок?“ т.д. № 3/2019г. ОСГК на ВКС.
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4. „При уговорено погасяване на главното задължение на
отделни погасителни вноски с различни падежи, от кога тече
шестмесечния срок по чл. 147, ал. 1 ЗЗД – от датата на падежа на
всяка вноска или от настъпване на изискуемостта на целия дълг,
включително в хипотеза на предсрочна изискуемост?“; т.д. №
5/2019г. ОСГТК на ВКС.

5. „При извършен строеж от съпрузи по време на брака им, без
учредено право на строеж, в поземлен имот, собствен между единия
съпруг и трето лице, придобива ли се в режим на съпружеска
общност частта от построеното, съответстваща на правата на
съпруга от съсобствеността върху терена?“; т.д № 4/2019г. ОСГК на
ВКС.

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

  През проверявания период съдиите са преминали през
следните форми на обучение: присъствено и електронно
дистанционно обучение, организирани от НИП, Апелативен съд –
Пловдив, Окръжен съд – Пазарджик, Районен съд - Пазарджик.

 през 2018 г.
Обучение по препращане към медиация.
„Изменение на обвинението в наказателното производство“.
„Процесуални нарушения в досъдебното производство.

Практически въпроси, свързани с производството по наказателни
дела при спазване стандартите на ЕКПЧ“.

„Актуални проблеми на производството по ЗОДОВ.Основания
на исковете. Анализ на съдебната практика. Отговорност на
държавата за вреди настъпили от нарушение на правото на ЕС.
Задължение за предоставяне на вътрешноправни средства за защита
съгласно Конвенцията.“

„Превантивни програми за домашно насилие.“
„Актуални проблеми на съдебната практика при прилагането на

нормите на  ЗИДНПК.“
„Актуални положения в защитата на личните данни в

светлината на общия Регламент  относно защитата на данните.“
„Актуални въпроси на вписванията по вещното право.“
„Актуални проблеми на съдебната практика при приложението

на ГПК.“
Английски език ниво В2
„Разпоредително заседание по НПК.“

 през 2019 г.
„Прилагане на медийната стратегия на съдебната власт“.
Обучение-семинар „Среща на ЦСМ с други съдебни центрове
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от страната“.
Конференция на тема „За ефективността на правосъдието.“
„Ефективната комуникация-специализирани техники в помощ

на съдията при препращане към медиация.“
„Обучение на обучители.“
„Актуални материалноправни и процесуалноправни въпроси,

свързани с организираната престъпност и корупционните
престъпления. Европейска заповед за разследване. Европейска
заповед за арест. Екстрадиция.“

„Практически аспекти на гражданския процес. Доказване и
доказателствени средства в гражданския процес. Доклад и
процесуални преклузии в първоинстанционното и въззивното
производство. Процесуални аспекти на правото на задържане и на
възражението за прихващане. Отклонения от нормалното развитие
на гражданския процес.“

Обучителен семинар по проект „Програми и услуги за
превенция и защита от домашно насилие“.

„Практически проблеми при работата по наказателни дела във
връзка с измененията в НПК и НК, обнародвани в ДВ
бр.7/22.01.2019 г.“

„Доказателства и доказателствени средства. Електронни
доказателства в наказателното производство. Използване на СРС
като доказателствено средство. Актуални проблеми по
приложението на НПК.“

„Практически проблеми при работата по дела относно вещни
спорове. Актуална практика на ВКС по този вид спорове.“

Семинар за междуинституционално сътрудничество.
Кръгла маса на тема „Задължителна медиация в полза на

страните – възможности и приложно поле.“
„Добри практики: форми на комуникация, работа с медии.

Актуални проблеми по приложението на Закона за защита на
потребителите при граждански и търговски спорове /защита на
потребителите, неравноправни клаузи в потребителските договори/.
Преглед на актуалната съдебна практика.“

„Добри практики: форми на комуникация, работа с медии.
Състезателност и справедливост на наказателния процес при
използване на доказателствени материали, получени при
нарушаване на някои основни права, защитени от КЗПЧОС.“

„Практическите особености при прилагането на медиацията
като алтернативен способ за решаване на спорове, проблемите пред
които се изправят съдиите при препращането към медиация и
възможните решения.“

„Доказателства и доказателствени средства в наказателния
процес-специфични хипотези в практиката /първа част/.“
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Съдебните служители са участвали в присъствено и електронно
дистанционно обучение, организирани от НИП, както следва:

през 2018 г.
„Начално обучение на съдебни служители.“
„Новите правила за защита на личните данни – регламент EU

2016/679-GDPR.“
„Съдебни секретари.“
„Актуални проблеми в работата на съдебния служител.“
Обучение по препращане към медиация за съдии.
„Актуални положения в защита на личните данни в светлината

на общия Регламент относно защитата на данните.“
„Европейски стандарти за защита на личните данни.“
„Принудителни административни мерки по ЗДвП.“
Работна среща-обучение „Комуникационни политики на

съдилищата в Пловдивския апелативен район.“
„Въвеждането на Европейския идентификатор за съдебна

практика ECLI в България –необходимост и практически ползи в
работата на юристите.“

„Работа в служба „Архив“ “
Участие в обучение за цялостно управление на качеството в

съдебната система с прилагане на инструмента за съдебно
съвършенство CAF JUSTICE BG 2018.

Английски език ниво В1.

през 2019 г.
„Защита на класифицираната информация в съдебната

система.“
„Съдебно сътрудничество по граждански дела.“
„Етично поведение на съдебния служител
„Стресоустойчивост и управление на времето.“
„Начално обучение на съдебни служители.“
„Прилагане на закона за достъп до обществена информация в

съдебната система.“
„Съдебно сътрудничество по наказателни дела.“
„Гражданско деловодство.“
„Наказателно деловодство.“
„Съдебно –административно обслужване на граждани.“
„Годишно счетоводно приключване на бюджетните

организации за 2019 г.“

II. Образуване, движение и приключване на делата.
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  Образуването на наказателните дела се извършва в деня на
постъпването на книжата.

  Делата се разпределят на съдиите при спазване на
изискванията на чл. 9 от ЗСВ.

 Предоставените от РС – Пазарджик статистически данни по
образуването, движението и решаването на наказателните дела са
следните:

За 2018  г.
Насрочването на делата се извършва при спазване на срока по

чл. 247а, ал.2 НПК. Двайсет и седем /27/ дела са насрочени в 3-
месечния с разрешение на председателя. Няма дела,  насрочени след
тримесечния срок.

Насрочените заседания в едномесечен срок от
разпоредителното заседание са  569.

Насрочените заседания извън едномесечния срок от
разпоредителното заседание са 2.

Няма АНД по чл. 78а от НК, които са насрочени извън срока
по чл. 376, ал. 1 от НПК.

4 дела са върнати на прокурора за отстраняване на очевидна
фактическа грешка в обвинителния акт на основание чл.248а НПК.
Няма прекратени съдебни производства на основание чл.248а, ал.2
НПК.

Насрочването при отлагане на делото не е ставало в
съответствие с изискванията по чл. 271, ал. 10 от НПК по 11 дела.

Останалите несвършени дела в началото на отчетния период са
254, съставляващи 9,7% от всички дела за разглеждане през
годината. По видове се разпределят, както следва: НОХД – 72,
НЧХД – 23, АНД по чл. 78а НК– 9, АНД – 137, ЧНД -13.

На всеки съдия се разпределят, както следва:
-  Елисавета Радина:  НОХД – 9, НЧХД - 2, АНД –  25, ЧНД -

13. Общо 39.
-  Стела Михайлова: НОХД - 13, НЧХД - 4, АНД по чл. 78а от

НК – 2, АНД – 26, ЧНД - 4. Общо 49.
-  Красимир Комсалов: НОХД – 13, НЧХД -3, АНД по чл. 78а

от НК – 2, АНД -17, ЧНД – 1. Общо – 36.
-  Димитър Бишуров: НОХД – 7, НЧХД – 6, АНД по чл. 78а от

НК – 2, АНД – 16, ЧНД – 3. Общо – 34.
-  Красимир Лесенски: НОХД – 17, НЧХД – 3, АНД по чл. 78а

от НК – 1, АНД – 25, ЧНД – 2. Общо – 48.
-  Таня Петкова: НОХД – 13, НЧХД – 5, АНД по чл. 78а от НК

– 2, АНД – 28. Общо – 48.
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През 2018 г. са образувани 2359 дела, съставляващи 90,3 % от
всички дела за разглеждане през годината (2613). По видове са,
както следва:  НОХД – 537, НЧХД – 77, АНД по чл. 78а НК– 68,
АНД – 628, ЧНД – 1049.

На всеки съдия се разпределят, както следва:
-  Елисавета Радина: НОХД – 88, НЧХД – 10, АНД по чл. 78а

НК– 11, АНД – 106, ЧНД – 163. Общо 378.
-  Стела Михайлова: НОХД – 96, НЧХД – 14, АНД по чл. 78а

от НК – 12, АНД – 114, ЧНД - 146. Общо 382.
-  Красимир Комсалов: НОХД – 64, НЧХД – 8, АНД по чл. 78а

от НК – 12, АНД – 69, ЧНД – 110. Общо 263.
-  Димитър Бишуров: НОХД – 95, НЧХД – 14, АНД по чл. 78а

от НК – 11, АНД – 114, ЧНД – 124. Общо 358.
-  Красимир Лесенски: НОХД – 97, НЧХД – 17, АНД по чл. 78а

от НК – 9, АНД – 109, ЧНД – 176. Общо 408.
-   Таня Петкова:  НОХД –  94,  НЧХД –  14,  АНД по чл.  78а от

НК – 13, АНД – 112, ЧНД – 136. Общо 369.
-  Веселка Златева: АНД – 1, ЧНД – 184. Общо 185.
-  Николинка Попова: ЧНД – 3. Общо 3.
-  Цветанка Вълчева: НОХД – 1, ЧНД – 2. Общо 3.
-  Ани Харизанова: НОХД – 1, ЧНД – 1. Общо 2.
-  Майа Попова: АНД -2. Общо 2.
-  Димитър Чардаков: АНД – 1, ЧНД – 1. Общо 2.
-  Христо Георгиев: НОХД -1, ЧНД – 3. Общо 4.

Общият брой на делата за разглеждане през 2018 г. е 2613, от
които: НОХД – 609, НЧХД – 100, АНД по чл. 78а НК– 77, АНД –
765, ЧНД – 1062.

На всеки съдия се разпределят, както следва:
-  Елисавета Радина: НОХД – 97, НЧХД – 12, АНД по чл. 78а

НК– 11, АНД – 131, ЧНД – 166. Общо 417.
-  Стела Михайлова: НОХД – 109, НЧХД – 18, АНД по чл. 78а

от НК – 14, АНД – 140, ЧНД - 150. Общо 431.
-  Красимир Комсалов: НОХД – 77, НЧХД – 11, АНД по чл.

78а от НК – 14, АНД – 86, ЧНД – 111. Общо 299.
-  Димитър Бишуров: НОХД – 102, НЧХД – 20, АНД по чл. 78а

от НК – 13, АНД – 130, ЧНД – 127. Общо 392.
-  Красимир Лесенски: НОХД – 114, НЧХД – 20, АНД по чл.

78а от НК – 10, АНД – 134, ЧНД – 178. Общо 456.
-  Таня Петкова: НОХД – 107, НЧХД – 19, АНД по чл. 78а от

НК – 15, АНД – 140, ЧНД – 136. Общо 417.
-  Веселка Златева: АНД – 1, ЧНД – 184. Общо 185.
-  Николинка Попова: ЧНД – 3. Общо 3.
-  Цветанка Вълчева: НОХД – 1, ЧНД – 2. Общо 3.
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-  Ани Харизанова: НОХД – 1, ЧНД – 1. Общо 2.
-  Майа Попова: АНД -2. Общо 2.
-  Димитър Чардаков: АНД – 1, ЧНД – 1. Общо 2.
-  Христо Георгиев: НОХД -1, ЧНД – 3. Общо 4.

Свършените през годината дела са 2297, които съставляват
87,9 % от всички дела за разглеждане /2613/. По видове се
разпределят, както следва: НОХД – 517; НЧХД – 68; АНД по чл.
78а НК – 70; АНД – 586; ЧНД – 1056.

Брой свършени дела от всеки съдия:
-  Елисавета Радина: НОХД – 80, НЧХД – 7, АНД по чл. 78а

НК– 10, АНД – 93, ЧНД – 165. Общо 355.
-  Стела Михайлова: НОХД – 85, НЧХД – 10, АНД по чл. 78а

от НК – 12, АНД – 106, ЧНД - 150. Общо 363.
-  Красимир Комсалов: НОХД – 77, НЧХД – 11, АНД по чл.

78а от НК – 14, АНД – 86, ЧНД – 111. Общо 299.
-  Димитър Бишуров: НОХД – 85, НЧХД – 14, АНД по чл. 78а

от НК – 11, АНД – 103, ЧНД – 125. Общо 338.
-  Красимир Лесенски: НОХД – 93, НЧХД – 12, АНД по чл. 78а

от НК – 9, АНД – 83, ЧНД – 176. Общо 373.
-   Таня Петкова:  НОХД –  94,  НЧХД –  14,  АНД по чл.  78а от

НК – 14, АНД – 111, ЧНД – 135. Общо 368.
-  Веселка Златева: АНД – 1, ЧНД – 184. Общо 185.
-  Николинка Попова: ЧНД – 3. Общо 3.
-  Цветанка Вълчева: НОХД – 1, ЧНД – 2. Общо 3.
-  Ани Харизанова: НОХД – 1, ЧНД – 1. Общо 2.
-  Майа Попова: АНД -2. Общо 2.
-  Димитър Чардаков: АНД – 1, ЧНД – 1. Общо 2.
-  Христо Георгиев: НОХД -1, ЧНД – 3. Общо 4.

Делата, свършени в срок до 3 месеца, са 1939, съставляващи
84,4 % от разгледаните /2297/. По видове се разпределят, както
следва:  НОХД –  439;  НЧХД –  32;  АНД по чл.  78а НК –  65;  АНД –
349; ЧНД – 1054.

Свършени дела до 3 месеца от всеки съдия:
-  Елисавета Радина: НОХД – 70, НЧХД – 4, АНД по чл. 78а

НК– 10, АНД – 61, ЧНД – 164. Общо 309.
-  Стела Михайлова: НОХД – 73, НЧХД – 4, АНД по чл. 78а от

НК – 9, АНД – 50, ЧНД - 150. Общо 286.
-  Красимир Комсалов: НОХД – 60, НЧХД – 8, АНД по чл. 78а

от НК – 14, АНД – 68, ЧНД – 111. Общо 261.
-  Димитър Бишуров:  НОХД – 79, НЧХД – 4, АНД по чл.  78а

от НК – 10, АНД - 81, ЧНД – 125. Общо 299.
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-  Красимир Лесенски: НОХД – 79, НЧХД – 6, АНД по чл. 78а
от НК – 9, АНД – 35, ЧНД – 176. Общо 305.

-  Таня Петкова: НОХД – 75, НЧХД – 6, АНД по чл. 78а от НК
– 13, АНД – 50, ЧНД – 134. Общо 278.

-  Веселка Златева: АНД – 1, ЧНД – 184. Общо 185.
-  Николинка Попова: ЧНД – 3. Общо 3.
-  Цветанка Вълчева: НОХД – 1, ЧНД – 2. Общо 3.
-  Ани Харизанова: НОХД – 1, ЧНД – 1. Общо 2.
-  Майа Попова: АНД -2. Общо 2.
-  Димитър Чардаков: АНД – 1, ЧНД – 1. Общо 2.
-  Христо Георгиев: НОХД -1, ЧНД – 3. Общо 4.

Делата, свършени в срок над 3 месеца, са 356, представляващи
15,5 % от разгледаните /2297/.

Свършени дела над 3 месеца от всеки съдия:
-  Елисавета Радина: НОХД – 10, НЧХД – 3, АНД – 32, ЧНД –

1. Общо 46.
-  Стела Михайлова: НОХД – 12, НЧХД – 6, АНД по чл. 78а от

НК – 3, АНД – 54. Общо 75.
-  Красимир Комсалов: НОХД – 17, НЧХД – 3, АНД – 18.

Общо 38.
-  Димитър Бишуров: НОХД – 6, НЧХД – 9, АНД по чл. 78а от

НК – 1, АНД - 22. Общо 38.
-  Красимир Лесенски: НОХД – 14, НЧХД – 6, АНД – 49. Общо

69.
-  Таня Петкова: НОХД – 19, НЧХД – 8, АНД по чл. 78а от НК

– 1, АНД – 60, ЧНД – 1. Общо 89.
-  Майа Попова: АНД -1. Общо 1.

Делата, решени в едно съдебно заседание, са 1877. По видове
се разпределят, както следва: НОХД – 370, НЧХД – 33, АНД по
чл.78а НК – 59, АНД – 386, ЧНД – 1029.

За всеки съдия:

Съдия НОХД НЧХД Чл.78а
НК

   АНД ЧНД Общо

Ел. Радина 57 4 9 66 153 289
Ст. Михайлова 61 4 8 60 150 283
Кр. Комсалов 45 6 14 53 108 226
Д. Бишуров      73 7       11 73 123 287
Кр. Лесенски 67        7         8 61 169 312
Т. Петкова 64 5         9 72 133 283
В. Златева - -         -   1 184 185
Н. Попова - -         - -     3    3
Цв. Вълчева  1 -         - -    2    3
А. Харизанова 1 - - - 1 2
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Делата, решени в три съдебни заседания, са 131. По видове се
разпределят, както следва: НОХД – 42, НЧХД – 16, АНД по чл.78а
НК – 1, АНД – 70, ЧНД – 2.

За всеки съдия:
Съдия НОХД    НЧХД Чл.78а НК     АНД   ЧНД Общо
Ел. Радина 7 2 - 19 1 29
Ст. Михайлова  5 2 - 11 - 18
Кр. Комсалов 7 2 - 7 - 16
Д. Бишуров 4 5 - 10 - 19
Кр. Лесенски 9 2 - 10 1 22
Таня Петкова    10 3 1 13 - 27

Делата, отложени над три пъти са 114, от които: НОХД – 68;
НЧХД –  25;  АНД по чл.  78а от НК –  1;  АНД –  18;  ЧНД -  2.
Причините са нередовно призоваване на подсъдим /жалбоподател/,
защитник, свидетел, заболяване на някоя от страните по делото,
назначаване на експертизи и за събиране на доказателства,
назначаване на служебен защитник, невъзможност да бъде изготвена
назначената експертиза поради липса на вещи лица с необходимата
специалност.

Брой съдебни заседания за всеки съдия по месеци през 2018 г.:
Месец Съдия
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Януари 32 53 46 51 46  49 9 - - - - - -
Февруари 54 61 39 48 28 59 12 - - - - - -
Март 43 52 35 55 66 58 36 3 - - - - -
Април 58 52 40 35 51 39 16 - - - - - -
Май 66 60 35 33 45 62 18 - - - - - -
Юни 41 23 36 47 59 64 20 - - 1 - - -
Юли 46 57 47 45 37 37 6 - - - - 1 2
Август 32 17 21 - 40 9 4 - - - - - -
Септември 49 70 47 30 49 32 20 - - - 2 - 1
Октомври 64 66 86 68 85 81 9 - 2 - 1 - -
Ноември 76 62 12 67 74 65 24 - - 1 -     - -
Декември 49 33 - 46 67 68 11 - 1 - - 3 -
Общо за
годината:

610 606 444 525 647 623 185   3  3    2   3     4 3

През 2018 г. има 1 спряно дело - НОХД № 552/2018 г. на осн.
чл. 290, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1, т. 5 НПК.

Хр. Георгиев 1 - - - 3 4
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Прекратени дела

№
по
ред

Вид дело Номер/Година Съдия докладчик Причини за прекратяване

1 НЧХД 1937/2017 ДИМИТЪР Б. БИШУРОВ
на основание чл.289 ал.1, във
връзка с чл.24 ал.5 т..3 от НПК

2 АНД 2203/2017 ДИМИТЪР Б. БИШУРОВ оттегляне на жалбата

3 ЧНД 2330/2017 ДИМИТЪР Б. БИШУРОВ

поради обективна невъзможност
адресатът на съдебната поръчка да
бъде призован и да се яви за
връчване на документи

4 АНД 153/2018 ДИМИТЪР Б. БИШУРОВ на основание чл.63 ал.2 от ЗАНН
5 ЧНД 283/2018 ДИМИТЪР Б. БИШУРОВ на основание чл.39 ал.1 от НПК
6 АНД 394/2018 ДИМИТЪР Б. БИШУРОВ на основание чл.63 ал.2 от ЗАНН

7 ЧНД 467/2018 ДИМИТЪР Б. БИШУРОВ

оттегляне на искането за
провеждане на разпит на свидетел
пред съдия

8 АНД 507/2018 ДИМИТЪР Б. БИШУРОВ на основание чл.63 ал.2 от ЗАНН

9 ЧНД 837/2018 ДИМИТЪР Б. БИШУРОВ
на основание чл.24 ал.1, т.6 от
НПК

10 ЧНД 885/2018 ДИМИТЪР Б. БИШУРОВ
на основание чл.248 ал.3 във вр. с
чл.39 ал.1 от НПК

11 АНД 1450/2018 ДИМИТЪР Б. БИШУРОВ на основание чл.63 ал.2 от ЗАНН

12 ЧНД 1569/2018 ДИМИТЪР Б. БИШУРОВ
на основание чл.24 ал.1, т.6 от
НПК

13 НЧХД 1629/2018 ДИМИТЪР Б. БИШУРОВ
на основание чл.250 ал.1, т.2 от
НПК

НОХД 1674/2018 ДИМИТЪР Б. БИШУРОВ

на основание чл. 280, ал. 1, т.1 във
връзка с чл. 24, ал. 1, т. 9 от НПК и
във връзка с чл. 343 ал. 2 т.2 от НК

15 АНД 1727/2018 ДИМИТЪР Б. БИШУРОВ

поради липса на предмет.
Обжалваният електронен фиш  е
бил анулиран по предвидения в
закона ред.

16 АНД 1760/2018 ДИМИТЪР Б. БИШУРОВ
жалбата е процесуално
недопустима

17 НЧХД 1894/2018 ДИМИТЪР Б. БИШУРОВ

на основание чл.247а ал.2, т.2 във
вр. с чл.250 ал.1, т.1 и с чл. 24 ал.1,
т.6 от НПК

18 АНД 1978/2018 ДИМИТЪР Б. БИШУРОВ
на основание чл.323 ал.1, т.3 от
НПК

19 ЧНД 2048/2018 ДИМИТЪР Б. БИШУРОВ
Подсъдно на Окръжен съд –
Пазарджик

20 АНД 2157/2017 ЕЛИСАВЕТА Й. РАДИНА поради оттегляне на жалбата
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21 АНД 292/2018 ЕЛИСАВЕТА Й. РАДИНА
на осн. чл. 84 ЗАНН вр. чл. 24, ал.1
т.6 от НПК

22 НЧХД 717/2018 ЕЛИСАВЕТА Й. РАДИНА

неизпълнение на указанията на
съда за отстраняване на
нередовности

23 НЧХД 1111/2018 ЕЛИСАВЕТА Й. РАДИНА
погрешно инициирано дело по
реда на частното обвинение

24 ЧНД 1181/2018 ЕЛИСАВЕТА Й. РАДИНА липсва предмет на делото
25 АНД 1206/2018 ЕЛИСАВЕТА Й. РАДИНА просрочена жалба
26 АНД 1309/2018 ЕЛИСАВЕТА Й. РАДИНА просрочена жалба

27 НЧХД 1594/2018 ЕЛИСАВЕТА Й. РАДИНА
на основание чл. 24, ал.1 т.6 ,пр.
последно от НПК

 28 ЧНД 4/2018
КРАСИМИР Д.
ЛЕСЕНСКИ

наказателното производство  се
явява второ, след образувано със
същия предмет ЧНД

29 АНД 143/2018
КРАСИМИР Д.
ЛЕСЕНСКИ просрочена жалба

30 ЧНД 165/2018
КРАСИМИР Д.
ЛЕСЕНСКИ

молбата е процесуално
недопустима поради липса на
правен интерес

31 НЧХД 175/2018
КРАСИМИР Д.
ЛЕСЕНСКИ

чл.250, ал.1, т.1, вр. чл.24, ал.5, т.2
от НПК

32 АНД 333/2018
КРАСИМИР Д.
ЛЕСЕНСКИ просрочена жалба

33 АНД 433/2018
КРАСИМИР Д.
ЛЕСЕНСКИ оттеглена жалба

34 НОХД 672/2018
КРАСИМИР Д.
ЛЕСЕНСКИ подсъдимият  е починал

35 АНД 700/2018
КРАСИМИР Д.
ЛЕСЕНСКИ подсъдно на Районен съд - Пещера

36 НЧХД 760/2018
КРАСИМИР Д.
ЛЕСЕНСКИ

на основание чл.250, ал.1, т.1, вр.
чл.24, ал.5, т.2 от НПК

37 ЧНД 990/2018
КРАСИМИР Д.
ЛЕСЕНСКИ

на основание чл.68, ал.5, изр.2 от
ЗМВР

38 АНД 998/2018
КРАСИМИР Д.
ЛЕСЕНСКИ просрочена жалба

39 ЧНД 1096/2018
КРАСИМИР Д.
ЛЕСЕНСКИ

лицето не е установено на адреса
за връчване на съдебни книжа

40 АНД 1178/2018
КРАСИМИР Д.
ЛЕСЕНСКИ

подсъдно на Районен съд-
Велинград

41 АНД 1237/2018
КРАСИМИР Д.
ЛЕСЕНСКИ просрочена жалба

42 НЧХД 1284/2018
КРАСИМИР Д.
ЛЕСЕНСКИ

на основание чл.247а, ал.3, вр.
чл.42, ал.2, вр.  ал.1 от НПК

43 АНД 1324/2018
КРАСИМИР Д.
ЛЕСЕНСКИ просрочена жалба

44 АНД 1412/2018
КРАСИМИР Д.
ЛЕСЕНСКИ на основание чл. 63 ал. 2  от ЗАНН
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45 АНД 1441/2018
КРАСИМИР Д.
ЛЕСЕНСКИ

подсъдно на Районен съд –
Пловдив

46 АНД 1446/2018
КРАСИМИР Д.
ЛЕСЕНСКИ просрочена жалба

47 НЧХД 1614/2018
КРАСИМИР Д.
ЛЕСЕНСКИ

на основание чл.250, ал.1, т.1, вр.
чл.24, ал.5, т.2 от НПК

48 НЧХД 1984/2018
КРАСИМИР Д.
ЛЕСЕНСКИ

на основание чл.250, ал.1, т.1, вр.
чл.24, ал.5, т.2 от НПК

49 НОХД 1142/2013
КРАСИМИР С.
КОМСАЛОВ

на основание чл.289 ал.1 и ал.3 от
НПК, във връзка с чл.24 ал.1 т.5 от
НПК

50 НЧХД 2109/2017
КРАСИМИР С.
КОМСАЛОВ

на основание чл.250 ал.1 т.1 от
НПК във връзка с чл.24 ал.5 т.4 от
НПК

51 АНД 2201/2017
КРАСИМИР С.
КОМСАЛОВ оттеглянето на жалбата

52 ЧНД 2238/2017
КРАСИМИР С.
КОМСАЛОВ на основание чл.434 ал.2 от НПК

53 ЧНД 173/2018
КРАСИМИР С.
КОМСАЛОВ

на основание чл. 248 ал. 4 от
ЗИНЗС, във връзка с чл. 111 ал.1
от ЗИНЗС

54 ЧНД 343/2018
КРАСИМИР С.
КОМСАЛОВ

невъзможност за изпълнение на
съдебната поръчка, тъй като
лицето е напуснало територията на
страната и няма данни за
завръщането му

55 НЧХД 395/2018
КРАСИМИР С.
КОМСАЛОВ

на основание чл.250 ал.1 от НПК
във връзка с чл.24 ал.5 т.2 от НПК
и във връзка с чл.81 ал.3 от НПК

56 НЧХД 628/2018
КРАСИМИР С.
КОМСАЛОВ

на основание чл.250 ал.1 от НПК
във връзка с чл.24 ал.5 т.2 от НПК
и във връзка с чл.81 ал.1 от НПК и
чл.81 ал.3 от НПК

57 ЧНД 801/2018
КРАСИМИР С.
КОМСАЛОВ

на основание чл.250 ал.1 от НПК
във връзка с чл.24 ал.1 т.6 от НПК

58 НЧХД 967/2018
КРАСИМИР С.
КОМСАЛОВ

на основание чл.250 ал.1 т.1 от
НПК във връзка с чл.24 ал.5 т.2 от
НПК и във връзка с чл.81 ал.1 от
НПК

59 АНД 989/2018
КРАСИМИР С.
КОМСАЛОВ

компетентен да се произнесе е
АНО

60 ЧНД 1095/2018
КРАСИМИР С.
КОМСАЛОВ на основание чл.244 ал.5 от НПК

61 АНД 1459/2018
КРАСИМИР С.
КОМСАЛОВ поради oттегляне на жалбата

62 АНД 1518/2018
КРАСИМИР С.
КОМСАЛОВ

на основание чл.63 ал.2 от ЗАНН
във връзка с чл.59 ал.2 от ЗАНН

63 АНД 879/2018 МАЙА И. ПОПОВА
поради отвеждане от разглеждане
на делото от всички съдии
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64 НЧХД 1870/2017 СТЕЛА Й. МИХАЙЛОВА

на основание чл. 250, ал. 1, т. 1 от
НПК, във вр. с чл. 24, ал. 5, т. 5 от
НПК

65 ЧНД 2256/2017 СТЕЛА Й. МИХАЙЛОВА
по компетентност до Окръжна
прокуратура - Пазарджик

66 АНД 2358/2017 СТЕЛА Й. МИХАЙЛОВА просрочена жалба

67 ЧНД 2362/2017 СТЕЛА Й. МИХАЙЛОВА
подсъдно на Окръжен съд –
Пазарджик

68 НЧХД 9/2018 СТЕЛА Й. МИХАЙЛОВА
на основание чл.24, ал.5, т.3 от
НПК

69 ЧНД 144/2018 СТЕЛА Й. МИХАЙЛОВА просрочена жалба

70 ЧНД 437/2018 СТЕЛА Й. МИХАЙЛОВА

като по същия казус е налице
произнасяне на съда с влязла в
сила присъда.

71 НЧХД 1147/2018 СТЕЛА Й. МИХАЙЛОВА
на основание чл.250, ал.1, т.1 във
връзка с чл.24, ал.5, т.2 от НПК

72 ЧНД 1328/2018 СТЕЛА Й. МИХАЙЛОВА

съдебната поръчка не може да
бъде изпълнена поради
ненамиране на лицето

73 АНД 1397/2018 СТЕЛА Й. МИХАЙЛОВА просрочена жалба

74 ЧНД 1726/2018 СТЕЛА Й. МИХАЙЛОВА

поради невъзможност да бъде
открито лицето, на което следва да
се връчат книжата

75 АНД 1780/2018 СТЕЛА Й. МИХАЙЛОВА жалбата е недопустима

76 АНД 2204/2017 ТАНЯ П. ПЕТКОВА

на основание чл.326 във вр. с
чл.324 ал.1 от НПК и чл.63 от
ЗАНН

77 НОХД 2299/2017 ТАНЯ П. ПЕТКОВА

на основание чл. 250 ал.1 т. 1 във
връзка с  чл. 24 ал. 1 т.  6 от НПК
чл. 4 § 1 от Протокол  № 7 към
ЕКПЧ

78 АНД 2359/2017 ТАНЯ П. ПЕТКОВА на основание чл.63 ал.2 от ЗАНН
79 ЧНД 174/2018 ТАНЯ П. ПЕТКОВА просрочена жалба
80 ЧНД 718/2018 ТАНЯ П. ПЕТКОВА неоснователно искане

81 АНД 787/2018 ТАНЯ П. ПЕТКОВА
компетентен да се произнесе е
АНО

82 ЧНД 1017/2018 ТАНЯ П. ПЕТКОВА
жалбата се явява процесуално
недопустима

83 АНД 1047/2018 ТАНЯ П. ПЕТКОВА
компетентен да се произнесе е
АНО

84 НЧХД 1356/2018 ТАНЯ П. ПЕТКОВА неявяване на частния тъжител
85 АНД 1409/2018 ТАНЯ П. ПЕТКОВА на основание чл.63 ал.2 от ЗАНН

86 АНД 1548/2018 ТАНЯ П. ПЕТКОВА
компетентен да се произнесе е
АНО
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87 НЧХД 1567/2018 ТАНЯ П. ПЕТКОВА
тъжбата не отговаря на условията,
посочени в чл.81 от НПК

88 ЧНД 1576/2018 ТАНЯ П. ПЕТКОВА

заличени последиците от
осъждания и лицето няма правен
интерес да иска съдебна
реабилитация

89 АНД 1659/2018 ТАНЯ П. ПЕТКОВА
компетентен да се произнесе е
АНО

90 ЧНД 1665/2018 ТАНЯ П. ПЕТКОВА
по компетентност до Окръжна
прокуратура – Пазарджик

91 АНД 1725/2018 ТАНЯ П. ПЕТКОВА
компетентен да се произнесе е
АНО

92 НЧХД 1806/2018 ТАНЯ П. ПЕТКОВА
тъжбата не отговаря на
изискванията на чл.81 от НПК

93 НЧХД 1839/2018 ТАНЯ П. ПЕТКОВА
по компетентност до Районна
прокуратура – Пазарджик

94 АНД 1976/2018 ТАНЯ П. ПЕТКОВА на основание чл.63 ал.2 от ЗАНН

За 2018 г. няма дела прекратени поради изтекла давност.

В РС – Пазарджик през 2018 г. няма неправилно образувани и
прекратени наказателни дела.

Съдебното производство е прекратено по 19 дела и са върнати
на прокурора от разпоредително заседание с указания за
отстраняване на нарушения, допуснати на досъдебното
производство:

№
по

ред
Вид дело Номер/Година Съдия докладчик

1 НОХД 322/2018 ДИМИТЪР Б. БИШУРОВ
2 НОХД 1019/2018 ДИМИТЪР Б. БИШУРОВ
3 НОХД 1052/2018 ДИМИТЪР Б. БИШУРОВ
4 НОХД 192/2018 ЕЛИСАВЕТА Й. РАДИНА
5 НОХД 627/2018 ЕЛИСАВЕТА Й. РАДИНА
6 НОХД 1101/2018 ЕЛИСАВЕТА Й. РАДИНА
7 НОХД 1578/2018 ЕЛИСАВЕТА Й. РАДИНА
8 НОХД 2272/2017 КРАСИМИР С. КОМСАЛОВ
9 НОХД 2368/2017 СТЕЛА Й. МИХАЙЛОВА

10 НОХД 188/2018 СТЕЛА Й. МИХАЙЛОВА
11 НОХД 791/2018 СТЕЛА Й. МИХАЙЛОВА
12 НОХД 1224/2018 СТЕЛА Й. МИХАЙЛОВА
13 НОХД 1095/2017 ТАНЯ П. ПЕТКОВА
14 НОХД 1095/2017 ТАНЯ П. ПЕТКОВА
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15 НОХД 1721/2017 ТАНЯ П. ПЕТКОВА
16 НОХД 2246/2017 ТАНЯ П. ПЕТКОВА
17 НОХД 434/2018 ТАНЯ П. ПЕТКОВА
18 НОХД 714/2018 ТАНЯ П. ПЕТКОВА
19 НОХД 1097/2018 ТАНЯ П. ПЕТКОВА

През 2018 г. са възобновени 2 наказателни производства –
НОХД № 830/2017 г. и НОХД № 2055/2014 г.

Има 1 дело с възобновено съдебно следствие – НОХД №
1221/2017 г.

Несвършените дела в края на 2018 г. са 316, съставляващи
13,8% от всички разгледани /2297/. От тях: НОХД – 92; НЧХД – 32;
АНД по чл. 78а от НК– 7 , АНД – 179, ЧНД – 6, които за всеки съдия
се разпределят:

- Eлисавета Радина: НОХД – 17, НЧХД – 5, АНД по чл. 78а
НК– 1, АНД – 38, ЧНД – 1. Общо 62.

- Стела Михайлова: НОХД – 24, НЧХД – 8, АНД по чл. 78а НК
– 2, АНД - 34. Общо 68.

-  Димитър Бишуров:  НОХД – 17, НЧХД – 6, АНД по чл.  78а
НК – 2, АНД – 27, ЧНД - 2. Общо 54.

-  Красимир Лесенски: НОХД – 21, НЧХД – 8, АНД по чл. 78а
НК – 1, АНД – 51, ЧНД - 2. Общо 83.

-  Таня Петкова: НОХД – 13, НЧХД – 5, АНД по чл. 78а НК –
1, АНД – 29, ЧНД - 1. Общо 49.

Постановените осъдителни присъди по глава XX НПК са 440.
Постановени са 18 оправдателни присъди, от които 4 – по

НОХД и 14 – по  НЧХД. Влезли в сила са 4.
За периода няма дела, наблюдавани от ИВСС съгласно чл. 7,

т.17 от ПОДИВССДАЕ, както и дела с висок обществен интерес.
По 11 дела подсъдимият е непълнолетен.
По искане за вземане на мярка за неотклонение задържане под

стража или за нейното изменение са образувани 48 дела, от които по
чл. 64 НПК са 37, а по чл. 65 НПК - 11.

По 36 ЧНД с правно основание чл. 64 НПК и 1 ЧНД по чл. 65
НПК съдът е постановил определението си в деня на образуването.
По 1 ЧНД с правно основание чл. 64 НПК и 7 ЧНД с правно
основание чл. 65 НПК съдът е постановил определението си в 3-
дневен срок. По 3 ЧНД /по чл. 65 НПК/ съдът е постановил
определението си в по-дълъг срок, като причините са:  молба от
защитник за отлагане на делото и за определяне на вещо лице и
изготвяне на СМЕ; неявяване на защитника по уважителни причини.

Делата, образувани по реда на чл. 243 и чл. 244 от НПК, са 43,
съответно по чл. 243 НПК - 37,  по чл. 244 НПК – 6.
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По искане на органите на досъдебното производство са
образувани 169 ЧНД, от които 88 по чл. 146, чл. 158, чл.161, чл. 164,
чл. 165 НПК,  20 по чл. 68 ЗМВР и 61 по чл.222 и чл.223 НПК.

По реда на глава XXIV НПК „Бързо производство” са
разгледани 91 дела.

Няма дела, образувани по Глава XXVI НПК „Ускоряване на
наказателното производство”.

По реда на глава XXVII НПК „Съкратено съдебно следствие в
производството пред първата инстанция” са разгледани 33 дела.

По реда на глава XXVIII НПК „Освобождаване от наказателна
отговорност с налагане на административно наказание” са
разгледани 69 дела.

Делата, решени със споразумение по реда на глава XXIX НПК,
са 308.

По глава XXXIV НПК – по молби за реабилитация, са
образувани 11 дела. По внесено предложение за прилагане на
принудителни медицински мерки са образувани 4 дела.

През проверявания период няма дела, насрочени след
едномесечния срок по чл. 376, ал. 1 от НПК.

Няма дела, насрочени след седемдневния срок съгласно
изискванията по чл. 382, ал. 2 от НПК.
          Няма дела, по които срокът по чл. 243, ал. 5 от НПК да не е
спазен.  Всички образувани 37 ЧНД са разгледани до 1 месец.

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

Няма несвършени дела, образувани две и повече години преди
проверката.

По всички дела срокът по чл. 416, ал.6 от НПК за изпращане
на преписи от съдебния акт е спазен.

Няма изгубени наказателни дела.
Средномесечното постъпление на наказателни дела на един

съдия на база утвърденото щатно разписание е 31.43, а
средномесечно свършените наказателни дела от един съдия през
същата година са 27.35.

Средномесечното постъпление на наказателни дела на един
съдия на база действителна натовареност през годината от
проверявания период е 39.68 /изчислява се на база постъпили дела и
действително отработени човекомесеци в НО/, средномесечно
свършените дела от един съдия, който разглежда наказателни дела,
са 38.64.

През годината в наказателното отделение са отработени 59,44
човекомесеци, като изчислението на показателя става при
съотношение на постъпилите и решените дела към тези отработени
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човекомесеци. Средномесечно делата за разглеждане от един съдия
са 43.96.

Срокове, в които са изготвени мотивите по наказателните
дела:

Съдия До 15 дни До 60 дни След 60 дни
Общо 103 90 -
Eл. Радина   7 11 -
Ст. Михайлова   3 19 -
Кр. Комсалов         34   1 -
Д. Бишуров         24          8            -
Кр. Лесенски 16 27 -
Т. Петкова         19        24            -

Срокове, в които са изготвени решенията по АНД :

Съдия до 15дни до 60 дни след 60 дни общо
Елисавета Радина 100 3 0 103
Стела Михайлова 109 9 0 118
Красимир Комсалов 100 - 0 100
Димитър Бишуров 113 1 0 114
Красимир Лесенски   86 6 0   92
Таня Петкова 117 8 0 125
Веселка Златева     1 - 0     1
Майа Попова 2 - 0 2
Димитър Чардаков     1 - 0     1
Общо 629       27 0    656

Качество на съдебните актове според данните в справките,
предоставени от съда:

През 2018 г. са обжалвани актовете по 357 дела, от които:
НОХД – 92; НЧХД – 32; АНД по чл. 78а НК - 5; АНД -  181; ЧНД –
47.

Съдия общо НОХД НЧХД АНД чл.78а
НК АНД ЧНД

Елисавета Радина 57 10 6 1 33 7
Стела Михайлова 61 18 4 1 32 6
Красимир Комсалов 64 14 6 - 32    12
Димитър Бишуров 58 12 6 2 33 5
Красимир Лесенски 49 15 4 - 21 9
Таня Петкова 67 23 6 1 30 7
Димитър Чардаков  1 - - -  - 1
Общо 357 92      32 5     181    47

- брой дела, върнати от инстанционен контрол:
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Съдия общо НОХД НЧХД АНД чл.78а
НК

АНД ЧНД

Елисавета Радина 49   9 6 1 26  7
Стела Михайлова 54       13 5 1 30  5
Красимир Комсалов 57       11 5 - 31 10
Димитър Бишуров 47   8 5 2 25  7
Красимир Лесенски 51 12 7 - 24  8
Таня Петкова 55 17 4 1 27  6
Димитър Чардаков   1 - - - -  1
Общо 314 70 32 5 163      44

- брой дела, по които са потвърдени съдебните актове:

Съдия общо НОХД НЧХД АНД
чл.78а НК АНД ЧНД

Общо 265 48 27 4    145 41
Елисавета Радина 43   4 5 1 26   7
Стела Михайлова   41   8 4 1 25   3
Красимир Комсалов 49   8 5 - 26     10
Димитър Бишуров 42   7 5 1      22  7
Красимир Лесенски   42        6 6 -  22  8
Таня Петкова   47      15 2 1  24  5
Димитър Чардаков  1 - - - -  1

- брой дела, по които са отменени съдебните актове:

Съдия общо НОХД НЧХД АНД
чл.78а НК АНД ЧНД

Общо 38     11 5 1 18 3
Елисавета Радина  3       2       1         -       -      -
Стела Михайлова   10       2       1         -       5      2
Красимир Комсалов  7 2      -        -       5      -
Димитър Бишуров  5 1 - 1  3     -
Красимир Лесенски  5 2       1        -       2     -
Таня Петкова 8 2       2         -       3      1
Димитър Чардаков - -      -        -       -     -

От тях:
- отменени с връщане на делото за ново разглеждане:

Съдия Общо НОХД НЧХД АНД чл.78а
НК АНД ЧНД

Общо 11 2 1 - 6 2
Елисавета Радина - - - - - -
Стела Михайлова 6 - - - 5 1
Красимир Комсалов 6 2 - - 4 -
Димитър Бишуров 3 - - - 3 -
Красимир Лесенски 2 2 - - - -
Таня Петкова 3 - - - 3 -
Димитър Чардаков - - - - - -
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- отменени, с постановяване на нова присъда
Съдия Общо НОХД НЧХД АНД чл.78а

НК АНД ЧНД

Общо     13 6 3 - 2 2
Елисавета Радина 2 2 - - - -
Стела Михайлова 3 1 1 - - 1
Красимир Комсалов - - - - - -
Димитър Бишуров 1 1 - - - -
Красимир Лесенски 3 - 1 - 2 -
Таня Петкова 4 2 1 - - 1
Димитър Чардаков - - - - - -

- отменени с прекратяване на наказателното производство
Съдия Общо НОХД НЧХД АНД чл.78а

НК АНД ЧНД

Общо 5 1 2 1 1 -
Елисавета Радина 1 - 1 - - -
Стела Михайлова 1 1 - - - -
Красимир Комсалов 1 - - - 1 -
Димитър Бишуров 1 - - 1 - -
Красимир Лесенски - - - - - -
Таня Петкова 1 - 1 - - -
Димитър Чардаков - - - - - -

- Дела, по които са изменени съдебните актове:
Съдия Общо НОХД НЧХД АНД чл.78а

НК
АНД ЧНД

Общо     11      11 - - - -
Елисавета Радина 3 3 - - - -
Стела Михайлова 3 3 - - - -
Красимир Комсалов 1 1 - - - -
Димитър Бишуров - - - - - -
Красимир Лесенски 4 4 - - - -
Таня Петкова - - - - - -
Димитър Чардаков - - - - - -

 За 2019 г.
Насрочването на делата се извършва при спазване на срока по

чл. 247а, ал.2 НПК. 42 дела са насрочени в тримесечен срок с
разрешение на председателя. Няма насрочени дела след тримесечния
срок.

Насрочените заседания в едномесечен срок от
разпоредителното заседание са 576.

Насрочените заседания извън едномесечния срок от
разпоредителното заседание са 4.

Няма образувани АНД по чл. 78а НК, насрочени извън срока
по чл. 376, ал. 1 НПК.

7 дела са върнати на прокурора за отстраняване на очевидна
фактическа грешка в обвинителния акт на основание чл.248а НПК.
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Няма прекратени съдебни производства на основание чл.248а, ал.2
НПК.

Насрочването при отлагане на делото не е ставало в
съответствие с изискванията по чл. 271, ал. 10 от НПК по 12 дела.

Останалите несвършени дела в началото на отчетния период са
316, съставляващи 10,7 % от всички дела за разглеждане през
годината /2956/. По видове се разпределят, както следва: НОХД – 92,
НЧХД – 32, АНД по чл. 78а НК– 8, АНД – 178, ЧНД – 6.

На всеки съдия се разпределят, както следва:
- Eлисавета Радина: НОХД – 17, НЧХД – 5, АНД по чл. 78а

НК– 1, АНД – 38, ЧНД – 1. Общо 62.
- Стела Михайлова: НОХД – 24, НЧХД – 8, АНД по чл. 78а НК

– 2, АНД - 33. Общо 67.
-  Димитър Бишуров:  НОХД – 17, НЧХД – 6, АНД по чл.  78а

НК – 3, АН 27, ЧНД - 2. Общо 55.
-  Красимир Лесенски: НОХД – 21, НЧХД – 8, АНД по чл. 78а

НК – 1, АНД – 51, ЧНД - 2. Общо 83.
-  Таня Петкова: НОХД – 13, НЧХД – 5, АНД по чл. 78а НК –

1, АНД – 29, ЧНД - 1. Общо 49.

През 2019 г. са образувани 2640 дела, съставляващи 89,3 % от
всички дела за разглеждане през годината (2956). По видове са, както
следва:  НОХД – 520, НЧХД – 53, АНД по чл. 78а НК– 111 , АНД –
817, ЧНД – 1139.

На всеки съдия се разпределят, както следва:
-  Елисавета Радина: НОХД – 96, НЧХД – 11, АНД по чл. 78а

НК– 23, АНД – 162, ЧНД – 196. Общо 488.
-  Стела Михайлова: НОХД – 121, НЧХД – 12, АНД по чл. 78а

от НК – 24, АНД – 179, ЧНД - 171. Общо 507.
-  Димитър Бишуров: НОХД – 115, НЧХД – 11, АНД по чл. 78а

от НК – 23, АНД - 182, ЧНД – 206. Общо 537.
-  Красимир Лесенски: НОХД – 80, НЧХД – 5, АНД по чл. 78а

от НК – 19, АНД – 113, ЧНД – 155. Общо 372.
-   Таня Петкова:  НОХД –  107,  НЧХД –  12,  АНД по чл.  78а от

НК – 22, АНД – 181, ЧНД – 207. Общо 529.
-  Веселка Златева: ЧНД – 188. Общо 188.
-  Николинка Попова: ЧНД – 1. Общо 1.
-  Цветанка Вълчева: ЧНД – 3. Общо 3.
-  Ани Харизанова: ЧНД – 2. Общо 2.
-  Димитър Чардаков: НОХД – 1, НЧХД - 2, ЧНД – 2. Общо 5.
-  Мария Ненова: ЧНД – 8. Общо 8.
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Общият брой на делата за разглеждане през 2019 г. е 2956, от
които: НОХД – 612, НЧХД – 85, АНД по чл. 78а НК– 119 , АНД –
995, ЧНД – 1145.

По съдии се разпределят, както следва:
 -  Елисавета Радина: НОХД – 113, НЧХД – 16, АНД по чл. 78а

НК– 24, АНД – 200, ЧНД – 197. Общо 550.
-  Стела Михайлова: НОХД – 145, НЧХД – 20, АНД по чл. 78а

от НК – 26, АНД – 212, ЧНД - 171. Общо 574.
-  Димитър Бишуров: НОХД – 132, НЧХД – 17, АНД по чл. 78а

от НК – 26, АНД - 209, ЧНД – 208. Общо 592.
-  Красимир Лесенски: НОХД – 101, НЧХД – 13, АНД по чл.

78а от НК – 20, АНД – 164, ЧНД – 157. Общо 455.
-   Таня Петкова:  НОХД –  120,  НЧХД –  17,  АНД по чл.  78а от

НК – 23, АНД – 210, ЧНД – 208. Общо 578.
-  Веселка Златева: ЧНД – 188. Общо 188.
-  Николинка Попова: ЧНД – 1. Общо 1.
-  Цветанка Вълчева: ЧНД – 3. Общо 3.
-  Ани Харизанова: ЧНД – 2. Общо 2.
-  Димитър Чардаков: НОХД – 1, НЧХД - 2, ЧНД – 2. Общо 5.
-  Мария Ненова: ЧНД – 8. Общо 8.

Свършените през годината дела са 2519, които съставляват 85,2
% от всички дела за разглеждане /2956/. По видове се разпределят,
както следва:  НОХД –  535;  НЧХД –  63;  АНД по чл.  78а НК –  110;
АНД – 672; ЧНД – 1139.

Брой свършени дела от всеки съдия:
-  Елисавета Радина: НОХД – 107, НЧХД – 10, АНД по чл. 78а

НК– 22, АНД – 133, ЧНД – 196. Общо 468.
-  Стела Михайлова: НОХД – 118, НЧХД – 12, АНД по чл. 78а

от НК – 24, АНД – 107, ЧНД - 169. Общо 430.
-  Димитър Бишуров: НОХД – 108, НЧХД – 14, АНД по чл. 78а

от НК – 22, АНД - 145, ЧНД – 206. Общо 495.
-  Красимир Лесенски: НОХД – 96, НЧХД – 13, АНД по чл. 78а

от НК – 20, АНД – 156, ЧНД – 157. Общо 442.
-   Таня Петкова:  НОХД –  106,  НЧХД –  13,  АНД по чл.  78а от

НК – 22, АНД – 131, ЧНД – 207. Общо 479.
-  Веселка Златева: ЧНД – 188. Общо 188.
-  Николинка Попова: ЧНД – 1. Общо 1.
-  Цветанка Вълчева: ЧНД – 3. Общо 3.
-  Ани Харизанова: ЧНД – 2. Общо 2.
-  Димитър Чардаков: НЧХД - 1, ЧНД – 2. Общо 3.
-  Мария Ненова: ЧНД – 8. Общо 8.
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Делата, свършени в срок до 3 месеца, са 1930, съставляващи
76,6% от разгледаните /2519/. По видове се разпределят, както
следва:  НОХД –  430;  НЧХД –  23;  АНД по чл.  78а НК –  97;  АНД –
248; ЧНД – 1132.

Свършени дела до 3 месеца от всеки съдия:
-   Елисавета Радина:  НОХД –  86,  НЧХД –  1,  АНД по чл.  78а

НК– 20, АНД – 58, ЧНД – 190. Общо 355.
-  Стела Михайлова: НОХД – 93, НЧХД – 4, АНД по чл. 78а от

НК – 20, АНД – 24, ЧНД - 169. Общо 310.
-  Димитър Бишуров: НОХД – 86, НЧХД – 6, АНД по чл. 78а от

НК – 18, АНД - 99, ЧНД – 205. Общо 414.
-  Красимир Лесенски: НОХД – 74, НЧХД – 5, АНД по чл. 78а

от НК – 18, АНД – 25, ЧНД – 157. Общо 279.
-  Таня Петкова: НОХД – 91, НЧХД – 6, АНД по чл. 78а от НК

– 21, АНД – 42, ЧНД – 207. Общо 367.
-  Веселка Златева: ЧНД – 188. Общо 188.
-  Николинка Попова: ЧНД – 1. Общо 1.
-  Цветанка Вълчева: ЧНД – 3. Общо 3.
-  Ани Харизанова: ЧНД – 2. Общо 2.
-  Димитър Чардаков: НЧХД - 1, ЧНД – 2. Общо 3.
-  Мария Ненова: ЧНД – 8. Общо 8.

Делата, свършени в срок над 3 месеца, са 586, представляващи
23,3 % от разгледаните. По видове се разпределят, както следва:
НОХД – 104; НЧХД – 40; АНД по чл. 78а НК – 13; АНД – 425; ЧНД –
4.

Свършени дела над 3 месеца от всеки съдия:
-   Елисавета Радина:  НОХД –  20,  НЧХД –  9,  АНД по чл.  78а

НК– 2, АНД – 79, ЧНД – 3. Общо 113.
-  Стела Михайлова: НОХД – 26, НЧХД – 7, АНД по чл. 78а от

НК – 4, АНД – 82. Общо 119.
-  Димитър Бишуров: НОХД – 21, НЧХД – 8, АНД по чл. 78а от

НК – 4, АНД - 47, ЧНД – 1. Общо 81.
-  Красимир Лесенски: НОХД – 22, НЧХД – 9, АНД по чл. 78а

от НК – 2, АНД – 128. Общо 161.
-  Таня Петкова: НОХД – 15, НЧХД – 7, АНД по чл. 78а от НК

– 1, АНД – 89. Общо 112.

Делата, решени в едно съдебно заседание, са 2044. По видове
се разпределят, както следва: НОХД – 355, НЧХД –  24, АНД по
чл.78а НК – 90, АНД – 462, ЧНД – 1113.

За всеки съдия:
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№ Съдия-докладчик НОХД НЧХД чл. 78а
НК ЧНД АНД

1 ЕЛИСАВЕТА Й. РАДИНА 69 2 17 187 64
2 СТЕЛА Й. МИХАЙЛОВА 87 6 20 163 79
3 КРАСИМИР С. КОМСАЛОВ 0 0 0 0 0
4 ДИМИТЪР Б. БИШУРОВ 77 6 19 204 117
5 КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ 51 4 15 154 96
6 ТАНЯ П. ПЕТКОВА 71 6 19 204 106
7 ВЕСЕЛКА В. ЗЛАТЕВА 0 0 0 188 0
8 НИКОЛИНКА Н. ПОПОВА 0 0 0 1 0
9 ЦВЕТАНКА Т. ВЪЛЧЕВА 0 0 0 3 0

10 АНИ С. ХАРИЗАНОВА 0 0 0 2 0
11 МАЙА И. ПОПОВА 0 0 0 0 0
12 ДИМИТЪР П. ЧАРДАКОВ 0 0 0 1 0
13 ХРИСТО Л. ГЕОРГИЕВ 0 0 0 0 0
14 МАРИЯ А. НЕНОВА 0 0 0 6 0

Общо: 355 24 90 1113 462

Делата, решени в три съдебни заседания, са 146, по видове се
разпределят, както следва: НОХД – 50, НЧХД – 14, АНД по чл. 78а
НК– 2, АНД – 75, ЧНД – 5.

За всеки съдия:

№
НОХД НЧХД

чл.
78а
НК

ЧНД АНД

1 ЕЛИСАВЕТА Й. РАДИНА 7 3 1 3 25
2 СТЕЛА Й. МИХАЙЛОВА 12 4 0 1 13
3 КРАСИМИР С. КОМСАЛОВ 0 0 0 0 0
4 ДИМИТЪР Б. БИШУРОВ 9 3 0 0 9
5 КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ 12 2 0 1 8
6 ТАНЯ П. ПЕТКОВА 10 2 1 0 20

Общо 50 14 2 5 75

Делата, отложени над три пъти са 42, от които: НОХД  - 21;
НЧХД – 10, АНД - 11. Причините са: нередовно призоваване на
подсъдим, защитник или свидетел; неявяване на пострадал и
свидетели; заболяване на подсъдим или защитник, назначаване на
експертиза; неизготвена в срок експертиза, за разпит на свидетели
или вещи лица; за събиране на допълнителни доказателства.



47

Брой съдебни заседания за всеки съдия по месеци през 2019 г.:
Съдия 2019 г.

Месец 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ЕЛИСАВЕТА Й. РАДИНА 55 60 68 70 77 88 110 17 71 73 95 68
СТЕЛА Й. МИХАЙЛОВА 63 71 61 61 75 53 51 24 57 86 101 61
ДИМИТЪР Б. БИШУРОВ 85 65 59 55 62 70 57 22 61 92 78 67
КРАСИМИР Д.
ЛЕСЕНСКИ 83 55 59 84 72 52 55 19 49 102 20 11
ТАНЯ П. ПЕТКОВА 76 59 57 83 74 70 71 15 50 92 85 64
ВЕСЕЛКА В. ЗЛАТЕВА 12 27 39 21 12 9 12 0 21 15 15 5
НИКОЛИНКА Н.
ПОПОВА 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
ЦВЕТАНКА Т. ВЪЛЧЕВА 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1
АНИ С. ХАРИЗАНОВА 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
ДИМИТЪР П. ЧАРДАКОВ 0 0 0 2 0 3 1 0 1 2 1 2
МАРИЯ А. НЕНОВА 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0

През 2019 г. са спрени 2 дела.

Вид и
номер на
делото

Съдия-докладчик Причини за спиране

НОХД
28/2019 г. Елисавета Радина

На основание чл.290 ал.1 във чл.25 ал.1 т. 5 от
НПК

НОХД
589/2019

г. Елисавета Радина
На основание чл.290 ал.1 във чл.25 ал.1 т. 5 от
НПК

                          Прекратени дела
Вид
дело

Номер/Година Съдия докладчик Причини за прекратяване

НЧХД 1130/2018 ДИМИТЪР Б. БИШУРОВ на основание чл. 287, ал.7 от
НПК

НЧХД 2164/2018 ДИМИТЪР Б. БИШУРОВ на основание чл.250 ал.1, т.1
във вр. с чл.24 ал.5, т.2 от
НПК

АНД 93/2019 ДИМИТЪР Б. БИШУРОВ компетентен да се произнесе
е АНО

АНД 136/2019 ДИМИТЪР Б. БИШУРОВ на основание чл.63 ал.2 от
ЗАНН

ЧНД 170/2019 ДИМИТЪР Б. БИШУРОВ жалбата е процесуално
недопустима

АНД 215/2019 ДИМИТЪР Б. БИШУРОВ на основание чл. 63 ал.2 от
ЗАНН

АНД 407/2019 ДИМИТЪР Б. БИШУРОВ на основание чл.63 ал.2 от
ЗАНН
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НОХД 466/2019 ДИМИТЪР Б. БИШУРОВ на основание чл.247а ал.З от
НПК и чл.43,
т. 1 от НПК

НЧХД 568/2019 ДИМИТЪР Б. БИШУРОВ на основание чл.250 ал.1, т.1
във вр. с чл.24 ал.5, т.2 от
НПК

АНД 572/2019 ДИМИТЪР Б. БИШУРОВ на основание чл.63 ал.2 от
ЗАНН

АНД 797/2019 ДИМИТЪР Б. БИШУРОВ оставя жалбата без
разглеждане, поради
анулиран ЕФ

ЧНД 822/2019 ДИМИТЪР Б. БИШУРОВ жалбата е неоснователна
ЧНД 1171/2019 ДИМИТЪР Б. БИШУРОВ към жалбата не са

приложени всички
материали по ДП

НЧХД 1381/2019 ДИМИТЪР Б. БИШУРОВ на основание чл.289 ал.1 във
вр. с чл.24 ал.5, т.4 от  НПК

НОХД 1405/2019 ДИМИТЪР Б. БИШУРОВ на основание чл.250  ал.1 т.1,
във вр. с чл.24 ал.1 т.3 от
НПК, във вр. с чл.79 ал.1 т.2,
във вр. с чл.80 ал.1 т.4 и във
вр. с чл.81 ал.3 от НК

АНД 1643/2019 ДИМИТЪР Б. БИШУРОВ на основание чл.63 ал.2 от
ЗАНН

НЧХД 1782/2019 ДИМИТЪР Б. БИШУРОВ на основание чл.289 ал.1 във
вр. с чл.24 ал.5, т.4 от  НПК

ЧНД 1972/2019 ДИМИТЪР Б. БИШУРОВ искането се явява
недопустимо

ЧНД 2180/2019 ДИМИТЪР Б. БИШУРОВ жалбата е процесуално
недопустима

ЧНД 2184/2019 ДИМИТЪР Б. БИШУРОВ към жалбата не са
приложени всички
материали по ДП

АНД 2240/2019 ДИМИТЪР Б. БИШУРОВ на основание чл.63 ал.2 от
ЗАНН

НОХД 2259/2019 ДИМИТЪР Б. БИШУРОВ на основание чл.247а ал.3 от
НПК и чл.38 от НПК

НЧХД 2340/2019 ДИМИТЪР Б. БИШУРОВ на основание чл.247а ал.3 от
НПК

АНД 2385/2019 ДИМИТЪР Б. БИШУРОВ компетентен да се произнесе
по жалбата е
Административен съд-
Пазарджик

НЧХД 254/2018 ЕЛИСАВЕТА Й. РАДИНА на основание чл.289 ал.1 във.
вр. с чл.24 ал.5 т.5 от НПК

ЧНД 1591/2018 ЕЛИСАВЕТА Й. РАДИНА невъзможност да бъде
изпълнено искането поради
неоткриване на адресата на
поръчката

АНД 2123/2018 ЕЛИСАВЕТА Й. РАДИНА просрочена жалба
НОХД 2147/2018 ЕЛИСАВЕТА Й. РАДИНА на основание чл. 43, т.3 от

НПК
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АНД 54/2019 ЕЛИСАВЕТА Й. РАДИНА жалбата е процесуално
недопустима

ЧНД 86/2019 ЕЛИСАВЕТА Й. РАДИНА  искането е недопустимо
ЧНД 182/2019 ЕЛИСАВЕТА Й. РАДИНА неправилно образувано дело
АНД 204/2019 ЕЛИСАВЕТА Й. РАДИНА подсъдно на РС София
НЧХД 727/2019 ЕЛИСАВЕТА Й. РАДИНА подсъдно на Районна

прокуратура – Пазарджик

ЧНД 1040/2019 ЕЛИСАВЕТА Й. РАДИНА по компетентност на РП-
Пазарджик

ЧНД 1050/2019 ЕЛИСАВЕТА Й. РАДИНА на основание чл. 24, ал.1 т.6,
пр.І-во НПК

ЧНД 1173/2019 ЕЛИСАВЕТА Й. РАДИНА подсъдно на Районна
прокуратура – Пазарджик

АНД 1394/2019 ЕЛИСАВЕТА Й. РАДИНА жалбата е процесуално
недопустима

ЧНД 1587/2019 ЕЛИСАВЕТА Й. РАДИНА на основание чл. 250, ал.1 т.1
вр. чл.24, ал.1 т.6 от НПК

АНД 1638/2019 ЕЛИСАВЕТА Й. РАДИНА жалбата е процесуално
недопустима

ЧНД 1695/2019 ЕЛИСАВЕТА Й. РАДИНА жалбата е процесуално
недопустима

ЧНД 2023/2019 ЕЛИСАВЕТА Й. РАДИНА настъпила реабилитация по
право

ЧНД 2103/2019 ЕЛИСАВЕТА Й. РАДИНА на основание чл. 323, ал.1 ,
т.2 НПК  вр чл. 319, ал.1 от
НПК

АНД 2163/2019 ЕЛИСАВЕТА Й. РАДИНА неспазена процедура по
връчване на ЕФ

НОХД 1997/2018 КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ на основание чл. 249, ал.1,
във връзка с чл. 248, ал. 1 т.
3, във връзка с чл. 249, ал. 4,
т. 2 от НПК

АНД 2028/2018 КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ на основание чл. 63, ал. 2 от
ЗАНН

НЧХД 2106/2018 КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ тъжителят и неговият
повереник не се явяват в
съдебното заседание

НЧХД 2133/2018 КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ на основание чл. 24, ал. 1, т.
6 от НПК

АНД 2154/2018 КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ същата жалба е подадена и в
Административен съд-
Пазарджик

АНД 91/2019 КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ просрочена жалба
НЧХД 140/2019 КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ на основание чл. 24, ал. 1, т.

4 и чл. 24, ал.5, т.5 от НПК

ЧНД 387/2019 КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ документите вече са връчени

НЧХД 544/2019 КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ на основание чл.250, ал.1,
т.1, вр. чл.24, ал.5, т.2 от
НПК
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АНД 817/2019 КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ има насрочено дело по
същата жалба

АНД 862/2019 КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ по компетентност на Районен
съд – Провадия

ЧНД 931/2019 КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ жалбата е недопустима
АНД 1098/2019 КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ компетентен да разгледа

жалбата е Районен съд-
Пловдив

ЧНД 1516/2019 КРАСИМИР Д. ЛЕСЕНСКИ жалбата е процесуално
недопустима

НЧХД 1870/2017 СТЕЛА Й. МИХАЙЛОВА на осн. чл. 24, ал. 5, т. 5 от
НПК

НЧХД 1536/2018 СТЕЛА Й. МИХАЙЛОВА на основание чл.24, ал.5, т.4
от НПК

АНД 2063/2018 СТЕЛА Й. МИХАЙЛОВА липсва подпис на жалбата
АНД 2124/2018 СТЕЛА Й. МИХАЙЛОВА просрочена жалба
АНД 89/2019 СТЕЛА Й. МИХАЙЛОВА просрочена жалба
ЧНД 124/2019 СТЕЛА Й. МИХАЙЛОВА по компетентност на

Окръжна прокуратура-
Пазарджик

НЧХД 344/2019 СТЕЛА Й. МИХАЙЛОВА на основание чл.250, ал.1, т.1
във връзка с чл.24, ал.5, т.2
от НПК

АНД 561/2019 СТЕЛА Й. МИХАЙЛОВА липсва конкретизиране на
предмета на жалбата

ЧНД 705/2019 СТЕЛА Й. МИХАЙЛОВА делото е образувано
неправилно и докладвано на
дежурен съдия в  Районен
съд-Пазарджик

ЧНД 706/2019 СТЕЛА Й. МИХАЙЛОВА делото е образувано
неправилно и докладвано на
дежурен съдия в Районен
съд- Пазарджик

ЧНД 707/2019 СТЕЛА Й. МИХАЙЛОВА делото е образувано
неправилно и докладвано на
дежурен съдия в Районен
съд-Пазарджик

ЧНД 772/2019 СТЕЛА Й. МИХАЙЛОВА спрямо лицето за същото
искане има влязло в сила
определение

НОХД 1612/2019 СТЕЛА Й. МИХАЙЛОВА на осн. чл. 250, ал. 1, т. 1 от
НПК, във връзка с чл.24,
ал.1, т. 9 от НПК, във връзка
с чл. 343, ал.2, т. 2 от НК

АНД 1723/2019 СТЕЛА Й. МИХАЙЛОВА оттеглена жалба
ЧНД 2009/2019 СТЕЛА Й. МИХАЙЛОВА лицето не е намерено
ЧНД 2255/2019 СТЕЛА Й. МИХАЙЛОВА на основание чл.68, ал.5,

изр.2 от ЗМВР

АНД 90/2019 ТАНЯ П. ПЕТКОВА на основание чл.63 ал.2 от
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ЗАНН
АНД 101/2019 ТАНЯ П. ПЕТКОВА на основание чл.326 във вр. с

чл.324 ал.1 от НПК и чл.63
от ЗАНН

НЧХД 379/2019 ТАНЯ П. ПЕТКОВА на основание чл.250 ал.1 т.2
пр.2 във вр. с чл.25 ал.5 т.2
от НПК

ЧНД 510/2019 ТАНЯ П. ПЕТКОВА молбата се явява
недопустима

ЧНД 595/2019 ТАНЯ П. ПЕТКОВА вече има образувано и
висящо дело със същото
искане и от същото лице

ЧНД 604/2019 ТАНЯ П. ПЕТКОВА връща делото на РП-
Пазарджик за
окомплектоване

ЧНД 641/2019 ТАНЯ П. ПЕТКОВА по идентична молба, като
настоящата, съдът вече се е
произнесъл

ЧНД 683/2019 ТАНЯ П. ПЕТКОВА жалбата е процесуално
недопустима

АНД 711/2019 ТАНЯ П. ПЕТКОВА на основание чл.63 ал.2 от
ЗАНН

ЧНД 799/2019 ТАНЯ П. ПЕТКОВА по компетентност на РП-
Пазарджик

ЧНД 821/2019 ТАНЯ П. ПЕТКОВА жалбата е процесуално
недопустима

ЧНД 954/2019 ТАНЯ П. ПЕТКОВА ръководителят на лечебното
заведение не е правно
легитимиран да сезира съда

АНД 1320/2019 ТАНЯ П. ПЕТКОВА на основание чл.63 ал.2 от
ЗАНН

НЧХД 1459/2019 ТАНЯ П. ПЕТКОВА на основание чл.250 ал.1 т.2
пр.2 във вр. с чл.25 ал.5 т.2
от НПК

НЧХД 1602/2019 ТАНЯ П. ПЕТКОВА на основание чл.247а ал.3 вр.
чл.42 ал.2 във вр. с ал.1 от
НПК

АНД 1724/2019 ТАНЯ П. ПЕТКОВА на основание чл.326 във вр. с
чл.324 ал.1 от НПК и чл.63
от ЗАНН

АНД 1822/2019 ТАНЯ П. ПЕТКОВА на основание чл.63 ал.2 от
ЗАНН

АНД 1995/2019 ТАНЯ П. ПЕТКОВА на основание чл.63 ал.2 от
ЗАНН

ЧНД 2328/2019 ТАНЯ П. ПЕТКОВА по подсъдност на РС –
Пещера

През 2019 г. е прекратено по давност АНД № 447/2019 г. на
основание чл.289 ал.1 във вр. с чл.24 ал.1 т.3 от НПК във чл.81 ал.3
във вр. с чл.80 ал.1 т.4 от НК във вр. с чл.313 ал.1 от НК

Съдебното производство е прекратено по 12 дела, които са
върнати на прокурора от разпоредително заседание с указания за
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отстраняване на нарушения, допуснати на досъдебното
производство.

През 2019 г. са възобновени наказателни производства по две
дела – НОХД № 1673/2018 г. и НОХД № 1785/2018 г.

Няма дела с възобновено съдебно следствие.
Несвършените дела в края на 2019 г. са 437, съставляващи

17,3 %  от всички разгледани дела.
Постановените осъдителни присъди по глава XX от НПК са

467.
През 2019 г. са постановени 28 оправдателни присъди, от

които   са влезли в сила 13.
За периода няма дела, наблюдавани от ИВСС съгласно чл. 7,

т.17 от ПОДИВССДАЕ, както и дела с висок обществен интерес.
По 5 дела подсъдимият е непълнолетен.
По искане за вземане на мярка за неотклонение задържане под

стража или за нейното изменение са образувани 68 дела, от които по
чл. 64 НПК са 49, а по чл. 65 НПК - 19.

По 49 ЧНД с правно основание чл. 64 НПК и 1 ЧНД по чл. 65
НПК съдът е постановил определението си в деня на образуването.
По 16 ЧНД с правно основание чл. 65 НПК съдът е постановил
определението си в 3-дневен срок. По 2 ЧНД /по чл. 65 НПК/ съдът е
постановил определението си в по-дълъг срок, като причините са:
молба от защитник за отлагане на делото и за определяне на вещо
лице и изготвяне на СМЕ; неявяване на защитника по уважителни
причини.

Делата, образувани по реда на чл. 243 и чл. 244 от НПК, са 52,
съответно по чл. 243 НПК - 42,  по чл. 244 НПК – 10.

По искане на органите на досъдебното производство са
образувани 213 ЧНД, от които 115 по чл. 146, чл. 158, чл. 161, чл.
164, чл. 165 от НПК, 26 - по чл. 68 от ЗМВР и 72 - по чл.222 и чл.223
НПК.

По реда на глава XXIV НПК „Бързо производство” са
разгледани 84 дела.

През 2019 г. няма образувани дела по реда на глава XXVI НПК
„Ускоряване на наказателното производство ”.

По реда на глава XXVII НПК „Съкратено съдебно следствие в
производството пред първата инстанция” са разгледани 56 дела.

По реда на глава XXVIII НПК „Освобождаване от наказателна
отговорност с налагане на административно наказание” са
разгледани 110 дела.

Делата, решени със споразумение по реда на глава XXIX НПК,
са 324.
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По глава XXXIV НПК са образувани 11 дела по молба за
реабилитация. Образувани са 4 дела по внесено предложение за
прилагане на принудителни медицински мерки.

През проверявания период няма АНД, насрочени след
едномесечния срок по чл. 376, ал. 1 от НПК.

Няма дела, насрочени след седемдневния срок по чл. 382, ал. 2
от НПК.
          Няма дела, по които срокът по чл. 243, ал. 5 от НПК да не е
спазен.  Образуваните 3 ЧНД са разгледани до 1 месец.

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

Няма дела, по които срокът по чл. 416, ал.6 от НПК за
изпращане на преписи от съдебния акт да не е спазен.

Няма изгубени наказателни дела.
Средномесечното постъпление на наказателни дела на един

съдия на база утвърденото щатно разписание е 35.19, а
средномесечно свършените дела от един съдия през същата година
са 29.99.

Средномесечното постъпление на дела на един съдия на база
действителна натовареност през годината от проверявания период е
53.23 /изчислява се на база постъпили дела и действително
отработени човекомесеци в наказателното отделение/,
средномесечно свършените дела от един съдия са 50.57.

През годината в са отработени 49,6 човекомесеци, като
изчислението на показателя се извършва при съпоставяне на
постъпилите и решените дела към тези отработени човекомесеци.
Средномесечно делата за разглеждане от един съдия са 59.60.

Срокове, в които са изготвени мотивите по наказателни дела:

Съдия
До 15дни До 60

дни
След 60 дни Общо

Елисавета Радина 10 35 - 45
Стела Михайлова  4 31 - 35
Красимир Комсалов - - - -
Димитър Бишуров 31 14 - 45
Красимир Лесенски 5 44 - 49
Таня Петкова  8 27 - 35
Общо 58 151 -   209

Срокове, в които са изготвени решенията по АНД :

Съдия До 15 дни До 60 дни След 60 дни Общо
Елисавета Радина 141 14 - 155
Стела Михайлова 116 16 - 132
Красимир Комсалов - - - -
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Димитър Бишуров 164 3 - 167
Красимир Лесенски 156 18 - 174
Таня Петкова 140 14 - 154
Общо 717 65 - 782

Качество на съдебните актове според данните в справките,
предоставени от съда:

През 2019 г. са обжалвани актовете по 465 дела, от които:
НОХД – 90; НЧХД – 32; АНД по чл. 78а НК - 11; АНД - 285; ЧНД –
47.

Обжалвани и
протестирани съдебни

актове
общо за

годината

в т.ч по видове дела.:

НОХД НЧХД чл.78аНК ЧНД АНД
№ Всички дела 465 90 32 11 47 285
1 Елисавета Радина 91 16 6 1 6 62
2 Стела Михайлова 82 17 4 1 6 54
3 Красимир Комсалов 0 0 0 0 0 0
4 Димитър Бишуров 81 19 7 2 11 42
5 Красимир Лесенски 115 21 8 2 13 71
6 Таня Петкова 95 17 7 5 10 56
7 Димитър Чардаков 1 0 0 0 1 0
8 Мария Ненова 1 0 0 0 1 0

- брой дела, върнати от инстанционен контрол:

От тях: върнати от
инстанционен контрол общо за

годината

в т.ч по видове дела.:

НОХД НЧХД чл.78аНК ЧНД АНД
№ Всички дела 419 81 25 8 45 260
1 Елисавета Радина 81 13 4 1 4 59
2 Стела Михайлова 69 17 2 1 5 44
3 Красимир Комсалов 10 4 0 0 1 5
4 Димитър Бишуров 77 17 5 2 10 43
5 Красимир Лесенски 98 18 7 1 13 59
6 Таня Петкова 82 12 7 3 10 50
7 Димитър Чардаков 1 0 0 0 1 0
8 Мария Ненова 1 0 0 0 1 0

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

чл.78а НК АНД ЧНД

Общо       322      58     17 7    202     38
Елисавета Радина 62  9 3 1 45 4
Стела Михайлова 51 12 1 1 32 5
Красимир Комсалов 8   3 - -  4 1
Димитър Бишуров 58 14 4 2 32 6
Красимир Лесенски 76 10 5 1 50     10
Таня Петкова 65 10 4 2 39     10
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Димитър Чардаков 1 - - - - 1
Мария Ненова 1 - - - - 1

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

чл.78а НК АНД ЧНД

Общо 80     10 7 - 57 6
Елисавета Радина 16 2 - - 14 -
Стела Михайлова 15 2 1 - 12 -
Красимир Комсалов   1 - - -  1 -
Димитър Бишуров 16 1 1 - 11 3
Красимир Лесенски 18 5 2 -  8 3
Таня Петкова 14 - 3 - 11 -
Димитър Чардаков - - - - - -
Мария Ненова - - - - - -

От тях:
- отменени с връщане на делото за ново разглеждане:

Съдия общо НОХД НЧХД АНД чл.78а
НК АНД ЧНД

Общо   14 2 - -      12 -
Елисавета Радина 2 1 - - 1 -
Стела Михайлова 2 - - - 2 -
Красимир Комсалов 1 - - - 1 -
Димитър Бишуров 3 - - - 3 -
Красимир Лесенски 4 1 - - 3 -
Таня Петкова 2 - - - 2 -
Димитър Чардаков - - - - - -
Мария Ненова - - - - - -

- отменени с постановяване на нова присъда:
Съдия общо НОХД НЧХД АНД чл.78а

НК АНД ЧНД

Общо 61 6 4 - 45 6
Елисавета Радина 13 - - - 13 -
Стела Михайлова 12 2 - - 10 -
Красимир Комсалов - - - - - -
Димитър Бишуров 13 1 1 - 8 3
Красимир Лесенски 12 3 1 - 5 3
Таня Петкова 11 - 2 - 9 -
Димитър Чардаков - - - - - -
Мария Ненова - - - - - -

- отменени с прекратяване на наказателното производство:
Съдия Общо НОХД НЧХД АНД чл.78а

НК АНД ЧНД

Общо 5 2 3 - - -
Елисавета Радина 1 1 - - - -
Стела Михайлова 1 1 - - -
Красимир Комсалов - - - - - -
Димитър Бишуров - - - - - -
Красимир Лесенски 2 1 1 - - -
Таня Петкова 1 - 1 - - -
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Димитър Чардаков - - - - - -

          През 2019 г. са върнати 17 дела, по които са изменени
съдебните актове.

II. Проверка и анализ на делата, предоставени на случаен
принцип.

От всеки съдия в РС– Пазарджик бяха изискани и проверени
дела от различни видове, както следва: НОХД –дела, разгледани по
общия ред по глава XX НПК; дела, разгледани по реда на глава
XXVII НПК - съкратено съдебно следствие в производството пред
първата инстанция; дела, разгледани по реда на глава XXIX НПК –
решаване на делото със споразумение; АНД - по чл. 78а от НК;
АНД, образувани по жалби срещу наказателни постановления; дела
по УБДХ и ЗООРПСМ; ЧНД – всички видове.

Дела, разгледани от съдия Ел. Радина

НОХД № 552/ 2018 г., образувано на 03.04.2018 г. по внесен
ОА за извършено престъпление по чл.131, ал.1, т.1, пр.1 вр. чл.130,
ал.2 НК. Протокол от избор на съдия-докладчик от същата дата.
Разпореждане от 10.04.2018 г. за насрочване на р.з. и указания за
страните, вкл. и за въпросите по чл.248 НПК. В р.з. на 26.04.2018 г. е
даден ход и са поставени за обсъждане всички въпроси от
предвидените в НПК. Съдът не е изложил подробни съображения за
решението си да приеме, че са налице основания за разглеждане на
делото и безмотивно е приел, че с оглед становището на страните
следва да пристъпи към незабавно разглеждане по гл. 28 НПК. На
това основание е отказал да допусне участие на ЧО. Дал е ход на
делото, приел е писмените доказателства, допуснал е до разпит
поименно посочени свидетели и е указал да се изиска информация
от РУ- Пазарджик за съставен АУАН по ЗБЛД. Отложил е делото с
указания. В с.з. на 28.05.2018 г. съдът е дал ход на делото, разпитал е
свидетели, приел е писмени доказателства и заключение на вещо
лице в отсъствие на подсъдимия, след съгласие на страните, и го е
отложил с указание за призоваване на всички свидетели по ОА и
информация от РУ- Пазарджик във връзка със съставения акт. В с.з.
на 28.06.2018 г. е дал ход на делото, разпитал е свидетели, приел е
писмени доказателства и на осн. чл.25, ал.1 т. 5 вр. чл.290, ал.1 НПК
е спрял производството по делото. Разяснил е реда и срока за
обжалване и задължението за РП – Пазарджик да уведоми съда след
внасяне на искане по чл.72 ЗАНН и за приключване на процедурата
в административния съд. След получаване на решението на Адм. съд
– Пазарджик, с което е възобновено административно-наказателното
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производство и е отменено НП, издадено на подсъдимия, съдът в
съд. заседание на 10.01.2019 г. е възобновил производството по
делото, допуснал е правна помощ за подсъдимия и е указал да се
изиска информация за установяване адрес за призоваване. В с.з. на
14.02.2019 г. е дал ход на делото, назначил е сл. защитник на
подсъдимия на осн. чл.94, ал.1, т.8 НПК и е приел писмените
доказателства. Изслушал е пренията на страните, обявил е
постановеното решение, разяснил е срока за обжалване и
протестиране и е приключил протокола с безмотивно определение
по чл.309 НПК. С решение /вместо с присъда/ е признал обвиняемия
/вместо подсъдимия/ за виновен по повдигнатото му обвинение,
освободил го е от наказателна отговорност на осн. чл.78а, ал.1 НК и
му е наложил адм. наказание глоба в размер на 1000 лв. Произнесъл
се е по чл.189, ал.3 НПК.

НОХД № 627/ 2018 г., образувано на 16.04.2018 г. по ОА за
извършено престъпление по чл.306, ал.1 вр. чл.26, ал.1 НК.
Протокол от избор на съдия-докладчик от същата дата.
Разпореждане от 18.04.2018 г. за насрочване и указания за страните,
вкл. и за въпросите по чл.248 НПК. Приложена справка от
16.05.2018 г. за разпределение на съд. заседатели. В р.з. на
17.05.2018 г. съдът е дал ход, изслушал е страните по всички
въпроси от предвидените в НПК. Изложил подробни съображения за
решението си да прекрати съдебното производство и да върне
делото на РП за отстраняване на допуснати на ДП процесуални
нарушения. По жалба срещу определението е образувано въззивно
дело и състав на ОС – Пазарджик го е отменил по съображения за
необосновани изводи, направени от първоинстанционния съд по
отношение на съдържанието на ОА за допуснати съществени
процесуални нарушения при изготвянето му и е върнал делото за
продължаване на съдопроизводствените действия. Разпореждане от
18.06.2018 г. за насрочване и указания. В с.з. на 12.07.2018 г. делото
е отложено поради неявяване на съд. заседател. В с.з. на 27.09.2018
г. е даден ход, разпитани са свидетели, приети са писмени
доказателства, изслушани са обясненията на подсъдимия, прието е
заключение на вещо лице и за установяване на адреси на свидетели
и призоваване за с.з. е отложено. В с.з. на 01.11.2018 г. е даден ход
на делото, разпитани са свидетели, приети са писмени доказателства
и за събиране на допълнителна информация за обстоятелства,
относими към предмета на доказване, и призоваване на свидетели е
отложено. В с.з. на 13.12.2018 г. е даден ход на делото, приети са
писмени доказателства, разпитани са свидетели и за допускане на
експертиза по искане на прокурора е отложено с указания. В с.з. на
07.02.2019 г. е даден ход на делото, възложена е допълнителна
задача на вещото лице и е отложено с указания за изготвяне на
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допълнителна експертиза. В с. на 28.03.2019 г. е даден ход на делото,
прието е заключението на вещото лице и е отложено с указание за
представяне на оригинални документи. В с.з. на 09.05.2019 г. е даден
ход на делото, приети са представените писмени доказателства и е
отложено с указание да се призоват свидетели за допълнителен
разпит и да се изискат конкретни документи. В с.з. на 23.05.2019 г. е
отложено по съображения, че за същата дата са насрочени „още 4
дела, а вече е 17.00 часа“. В с.з. на 29.05.2019 г. е даден ход на
делото, оставено е без уважение искането за отвод на прокурора.
Приети са писмените доказателства, изслушани са съдебните
прения. При съвещанието съдът е намерил, че следва да се допусне
допълнителен разпит на свидетел за установяване на относими
обстоятелства и е възобновил съдебното следствие. Отложил е
делото с указания за призоваване. В с.з. на 04.06.2019 г. е даден ход
на делото, приети са писмени доказателства, разпитан е свидетел,
допуснат е допълнителен разпит на вещото лице, изслушани са
обясненията на подсъдимия, приключено е съдебното следствие.
След изслушване на съдебните прения, упражнено право на лична
защита и на последна дума съдът е обявил постановената присъда.
Приключил е протокола за с.з. с разяснения за срока за обжалване и
протестиране и с безмотивно определение по чл.309, ал.4 НПК. С
присъдата е признал подсъдимия за виновен по повдигнатото
обвинение и при условията на чл.55, ал.1 т. 1 НК го е осъдил на 6
мес. лишаване от свобода с приложението на чл.66, ал.1 НК.
Произнесъл се е за размера на дължимите разноски. С решение от
07.10.2019 г. по ВНОХД № 532/2019 г. състав на ОС - Пазарджик по
изложените съображения за неоснователност на жалбата е
потвърдил присъдата на първоинстанционния съд.

НОХД № 1971/ 2018 г., образувано на 22.11.2018 г. по внесен
ОА за извършено престъпление по чл.144, ал.3 вр. чл.26, ал.1 НК,
внесен след връщане на делото с определение от р.з. на прокурор,
постановено по НОХД № 1578/  2018  г.  на РС -  Пазарджик за
отстраняване на допуснати на ДП съществени процесуални
нарушения. Протокол от избор на съдия-докладчик от същата дата.
Разпореждане от 27.11.2018 г. за насрочване на р.з. и указания за
страните, включително и за въпросите по чл.248 НПК. Приложена е
справка от 18.12.2018 г. за разпределение на съд. заседатели.  В р.з.
на 20.12.2018 г. е даден ход, обсъдени са всички въпроси от
предвидените в НПК и по съображения, че са налице основания за
разглеждане на делото по реда на гл. 29 НПК съдът при условията на
чл.252, ал.1 НПК го е разгледал незабавно след провеждане на р.з.
Дал е ход на съдебното следствие. Приел е представеното и
подписано от страните споразумение. Подсъдимият е заявил, че
разбира обвинението, признава се за виновен, съгласен е с
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последиците от споразумението и доброволно го е подписал. Съдът
е вписал в протокола окончателното споразумение, според което
подсъдимият е признат за виновен по повдигнатото му обвинение,
наложено му е наказание 1 г. лишаване от свобода с приложение на
чл.66, ал.1 НК. При условията на чл.382, ал.7 НПК е одобрил
споразумението, прекратил е производството по делото и се е
произнесъл с определение по чл.309, ал.4 НПК.

НОХД № 1886/ 2018 г., образувано на 07.11.2018 г. по внесен
ОА за извършено престъпление по чл.207, ал.1 НК. Протокол от
избор на съдия-докладчик от същата дата. Разпореждане от
09.11.2018 г. за насрочване и указания за страните, вкл. и за
въпросите по чл.248  НПК.  В р.з.  на 29.11.2018  г.  е даден ход,
изслушани са страните по предвидените въпроси, но според
съдържанието на протокола не са изложени подробни съображения
по всички. Приет е гражданския иск за съвместно разглеждане и
пострадалият е конституиран като граждански ищец. Съдът е приел
становището на страните и с безмотивно определение е пристъпил
към незабавно разглеждане на делото по реда на гл. 27 НПК –
чл.371, т.2. Дал е ход на съдебното следствие и за установяване
стойността и техническата изправност на предмета на
престъплението е отложил делото. В с.з. на 20.12.2019 г. е изпълнил
процесуалните си задължения по чл.372, ал.4 НПК. Подсъдимият е
заявил, че признава изцяло фактите, изложени в обстоятелствената
част на обвинителния акт и е съгласен да не се събират
доказателства за тези факти. След приключване на съдебното
следствие съдът е изслушал съдебните прения, упражнено е правото
на лична защита и последна дума от подсъдимия и се е оттеглил за
постановяване на присъдата, която е обявил в присъствие на
страните. Разяснил е срока за обжалване и протестиране. Приключил
е протокола за с.з. с безмотивно определение по чл.309 НПК /чл.311
ал. 1 т. 7 НПК/. Признал е подсъдимия за виновен по повдигнатото
му обвинение по чл.207, ал.1 НК и го е осъдил на глоба в размер на
100 лв. Произнесъл се е по размера на дължимите разноски и е
уважил предявения граждански иск в определения размер.

НОХД № 28/ 2019 г., образувано на 04.01.2019 г. по внесен ОА
за извършено престъпление по чл.343, ал.1, б .“а“ вр. чл.342, ал.1 НК
вр. чл.20, ал.2 вр. чл.23, ал.1 ЗДвП. Протокол от избор на съдия-
докладчик от същата дата. Разпореждане от 07.01.2019 г. за
насрочване на р.з. и указания за страните, вкл. и за въпросите по
чл.248 НПК. В р.з. на 21.02.2019 г. е даден ход, поставени са за
обсъждане всички въпроси от предвидените в НПК, изслушани са
становищата на страните, включително и по въпроса за предявения
граждански иск. Според съдържанието на протокола съдът не е
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изложил подробни съображения за становището си по въпросите по
чл. 248 НПК, оставил е без уважение искането на пострадалия да
бъде конституиран като ГИ и за приемане на гражданския иск за
съвместно разглеждане и е конституирал пострадалия като ЧО.
Приел е, че са налице основанията за разглеждане на делото и на
осн. чл.252, ал.2 НПК го е отложил. В с.з. на 14.03.2019 г. съдът е
дал ход на делото, изслушал е становищата на страните по въпроса
за правилата, по които да се разгледа и го е отложил с указания за
призоваване на лицата от списъка към ОА. В с.з. на 04.04.2019 г. е
даден ход на делото, отменено е определението за разглеждане на
делото по общия ред и е даден ход по реда на гл. 28 НПК. Приети са
и прочетени  писмените доказателства. След изслушване съдебните
прения съдът се е оттеглил за постановяване на съдебния акт.
Констатирал е, че обстоятелствата по делото не са напълно
изяснени, поради което и за събиране на допълнителни
доказателства е отменил определението, с което е дал ход по
същество, възобновил е съдебното следствие и е отложил делото с
указания за изискване на относима информация. В с.з. на 11.04.2019
г. е дал ход на делото, приел е представеното писмено доказателство
и го е отложил с указание да се изиска информация дали е връчено
НП. В с.з. на 09.05.2019 г. съдът е дал ход на делото, разпоредил е да
се изиска информация дали е влязло в сила НП и е отложил делото.
В с.з. на 03.06.2019 г. е дал ход на делото, приел е писмени
доказателства, изслушал е становищата на страните, на осн. чл.290,
ал.1 вр. чл.25, ал.1 т. 5 НПК е спрял производството по делото и е
разяснил реда и срока за обжалване. Указал е РП  - Пазарджик до 1
месец да представи доказателства направено ли е предложение за
възобновяване на административно-наказателното производство, по
което е обжалвано НП. С разпореждане от 23.10.2019 г. делото е
насрочено с указания за призоваване на страните и за изискване на
конкретна информация от ДЗИ – Общо застраховане ЕАД. В с.з. на
14.11.2019 г. съдът е дал ход на делото и е възобновил
производството на основание решението по КАНД на АдмС –
Пазарджик, с което е отменено НП. Приел е писмени доказателства,
приключил е съдебното следствие и е изслушал съдебните прения.
Въз основа на посочени нови данни в пренията съдът е приел, че
делото не е изяснено от фактическа страна, отменил е
определението, с което е дал ход по същество, възобновил е
съдебното следствие и е отложил делото с указание да се призове
вещото лице и да се изиска конкретна информация от ДЗИ О.З. ЕАД.
В с.з. на 19.11.2019 г. е дал ход на делото, изслушал е вещото лице и
е приел заключението, приел е писмените доказателства по делото и
е изслушал съдебните прения. След обявяване на постановената
присъда е разяснил срока /без реда/ за обжалване и протестиране.
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Произнесъл се е с определение по чл.309, ал.4 НПК, което не е
мотивирано. С решение, вместо с присъда, е признал обвиняемия
(вместо подсъдим) за виновен по повдигнатото обвинение и на
основанията по чл.78а, ал.1 НК го  е освободил от наказателна
отговорност и му е наложил адм. наказание глоба в размер на 1000
лв. Признал го е за невинен по част от фактическите обстоятелства и
се е произнесъл по чл.189, ал.3 НПК. В мотивите не е изложил
съображения , а само декларация, че не следва да се налага
наказание лишаване от право по чл. 343г, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 НК.

НОХД № 468/ 2019 г., образувано на 08.03.2019 г. по внесен
ОА за извършено престъпление по чл.343, ал.1, б. „б“, пр.2 НК
(вместо с постановление с предложение съгласно чл. 375 НПК).
Протокол от избор на съдия-докладчик от същата дата.
Разпореждане от 18.03.2019 г. за насрочване на р.з. и указания за
страните, вкл. и за въпросите по чл.248, ал.1 НПК. В р.з. на
18.04.2019 г. е даден ход за обсъждане на всички въпроси от
предвидените в НПК. Съдът след изслушване становищата на
страните е приел, че са налице основания за разглеждане на делото
по реда на гл. 28 НПК и на осн. чл.252, ал.1 НПК го е разгледал
незабавно след провеждане на р.з. Прочел е и приел писмените
доказателства. Изслушал е пренията на страните, упражнено е
правото на лична защита и на последна дума и е обявил
постановеното решение (вместо присъда), с което е признал
обвиняемия (вместо подсъдимия) за виновен по повдигнатото му
обвинение, на основанията по чл.78а, ал.1 НК го е освободил от
наказателна отговорност и му е наложил глоба в размер на 1 200 лв.
Приложил е чл.343г НК и е лишил подсъдимия от право да
управлява МПС за срок от 1 година. Произнесъл се е по въпроса за
разноските.

НОХД № 589/ 2019 г., образувано на 26.03.2019 г. по внесен
ОА за извършено престъпление по чл.144, ал.3, пр.1, вр. ал.1, НК.
Протокол от избор на съдия-докладчик от същата дата.
Разпореждане от 28.03.2019 г. за насрочване на р.з. и указания за
страните, вкл. и за въпросите по чл.248, ал.1 НПК. В р.з. на
04.04.2019 г. не е даден ход поради неизпълнена процедура по
призоваването на подсъдимия и е отложено с указания. В р.з. на
09.05.2019 г. е даден ход, обсъдени са всички въпроси от
предвидените в НПК, конституиран е пострадалия като частен
обвинител и поради липса на основание, според становището на
съда, за разглеждане на делото по чл.252, ал.1 НПК е отложено за
06.06.2019 г. Делото е пренасрочено без мотиви само въз основа на
искането на защитника за отлагане поради участие в с.з. по друго
дело. В с.з. на 20.06.2019 г. е даден ход на делото, подсъдимият е дал
обяснения, разпитани са свидетели и за събиране на доказателства е
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отложено. В с.з. на 04.07.2019 г. делото е отложено с указания да се
изиска информация от община Пазарджик има ли влязло в сила
постановление, издадено на подсъдимия, съдържащо същите
обстоятелства като тези в ОА. В с.з. на 15.07.2019 г. е даден ход на
делото, приети са писмени доказателства и на осн. чл.25, ал.1, т.5
НПК съдът е постановил определение, с което е спрял наказателното
производство. Разяснил е реда и срока за обжалване и е задължил
прокурора да представи доказателства за направеното искане по
чл.24, ал.4 НПК. В с.з. на 06.02.2020 г. е даден ход на делото, приети
са писмени доказателства и решението на АдмС – Пазарджик,
приключено е съдебното следствие, изслушани са пренията на
страните, подсъдимият е упражнил право на лична защита и на
последна дума. След проведено тайно съвещание съдът е обявил
постановената присъда. Признал е подсъдимия за виновен по
повдигнатото му обвинение, осъдил го е на 1 г. лишаване от свобода
с приложение на чл.66, ал.1 НК, постановил е възпитателната работа
да се възложи на наблюдателна комисия в община Пазарджик.
Произнесъл се е по въпросите за веществените доказателства и за
размера на дължимите разноски. С решение от 16.06.2020 г. по
ВНОХД № 209/2020 г. на ОС – Пазарджик присъдата на
първоинстанционния съд е потвърдена.

АНД № 632/ 2018 г., образувано на 17.04.2018 г. по внесено
постановление с предложение за освобождаване от наказателна
отговорност с налагане на административно наказание по чл.78а,
ал.1 НК за извършено престъпление по чл.354а, ал.5 вр. ал.3 НК.
Протокол от избор на съдия-докладчик от същата дата.
Разпореждане от 23.04.2018 г. за насрочване и указания за страните
и произнасяне по МНО /без мотиви/. В с.з. на 03.05.2018 г. е даден
ход на делото, обвиняемата е дала обяснения, съдът е приключил
съдебното следствие, дал е ход на съдебните прения и след
изслушването им е обявил постановеното решение, с което я е
освободил от наказателна отговорност на осн. чл.78а НК и е
наложил адм. наказание глоба в размер на 1000 лв. Произнесъл се е
по въпросите за веществените доказателства и за размера на
дължимите разноски.

АНД № 835/ 2018 г., образувано на 18.05.2018 г. по внесено
постановление за освобождаване от наказателна отговорност с
налагане на адм. наказание за извършено престъпление по чл.343,
ал.1, б. „а“ НК. Протокол от избор на съдия-докладчик от същата
дата. Разпореждане от 25.05.2018 г. за насрочване и указания за
страните. С разпореждане от 13.06.2018 г. делото е отсрочено
поради невъзможност на защитника да се яви при наличие на
доказателства за уважителни причини. В с.з. на 05.07.2018 г. е даден
ход на делото, разпитан е свидетел, приети са писмени
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доказателства и е приключено съдебното следствие. Изслушани са
съдебните прения. Съдът е обявил постановеното решение и е
разяснил срока за обжалване и протестиране. Приключил е
протокола за с.з. с немотивирано определение по чл.309 НПК /чл.
311, ал. 1, т. 7 НПК/. С решението си е признал обвиняемия за
виновен, на основанията по чл. 78а НК го е освободил от
наказателна отговорност и му е наложил адм. наказание глоба в
размер на 1000 лв. Оправдал го е по първоначалното обвинение за
допуснато нарушение на чл.63, ал.1 ППЗДвП. Лишил го е от право
да управлява МПС за срок от 7 месеца и се е произнесъл по чл.189,
ал.3 НПК.

АНД № 1193/ 2018 г., образувано на 24.07.2018 г. по жалба
срещу НП, издадено от ТД на НАП - Пловдив. Протокол от избор на
съдия-докладчик от същата дата. Разпореждане от 27.07.2018 г. за
насрочване и указания за страните. Призовките са изпратени на
31.07.2018 г. В с.з. на 27.09.2019 г. е даден ход на делото, разпитан е
свидетел, приети са писмени доказателства. Изслушани са пренията
на страните и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение в срок.
С решение от 10.10.2018 г. е потвърдил НП.

АНД № 989/ 2019 г., образувано на 22.05.2019 г. по жалба
срещу НП, издадено от началник група към ОД на МВР -Пазарджик.
Протокол от избор на съдия-докладчик от същата дата.
Разпореждане от същата дата за насрочване и указания за страните.
В с.з. на 20.06.2019 г. е даден ход на делото, приети са писмени
доказателства, разпитани са свидетели и е отложено с указания за
призоваване на свидетели. В с.з. на 01.07.2019 г. е даден ход на
делото, разпитан е свидетел и са дадени указания да бъде изискана
информация от община Пазарджик по конкретни въпроси - за
установяване на свидетели по визитна картичка, които да бъдат
призовани, и е отложено. В с.з. 11.07.2019 г. е даден ход на делото,
приети са писмени доказателства и за разпит на свидетели е
отложено. В с.з. на 26.09.2019 г. е даден ход на делото, разпитани са
свидетели и е приключено съдебното следствие. Изслушана е
пледоарията на процесуалния представил на нарушителя и съдът е
обявил, че ще се произнесе с решение в срок. С решение от
09.10.2019 г. е отменил НП. Препис от решението е изпратен на
АНО на същата дата.

АНД № 1271/ 2019 г. (спряно), образувано на 03.07.2019 г. по
жалба срещу НП,  издадено от ТД на НАП –  Пловдив.  Протокол от
избор на съдия-докладчик от същата дата. Разпореждане от
04.07.2019 г. за насрочване и указания за страните. В с.з. на
12.09.2019 г. е даден ход на делото, приети са писмени доказателства
и е допуснат до разпит свидетел. Отложено е с указание
въззиваемата страна да представи доказателства. В с.з. на 17.10.2019
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г. е даден ход на делото, разпитан е свидетел и е отложено с
указания за изискване на информация, подробно описана в
обстоятелствената част на определението. В с.з. на 07.11.2019 г. е
даден ход на делото, приети са и прочетени писмените доказателства
и е даден ход по същество. Съдът е  обявил, че ще се произнесе с
решение в законния срок. На 08.11.2019 г. е постъпило искане от
пълномощника на жалбоподателя за отмяна на хода по същество и
спиране на производството по делото на осн. чл.25, ал.1, т.4 НПК вр.
чл.84 ЗАНН по съображения за наличие на висящо дело по
преюдициално запитване на АдмС – Благоевград пред СЕС. С
разпореждане от 11.11.2019 г. съдът е указал да се изиска  от АдмС –
Благоевград препис от акта, с който е отправено преюдициалното
запитване и да се изпрати на ответната страна писмо, с което да бъде
уведомена, че може да представи становище. В с.з. на 16.01.2020 г. е
даден ход на делото, приети са преписите от материалите по делото
на АдмС – Благоевград и на определението на касационната
инстанция. След изслушване становищата на страните съдът е
постановил незабавно да се изиска АНД № 1272/ 2019 г.,
определението, с което е спряно производството и определението, с
което е отправено официално запитване до СЕС. Приел е искането
на страните за преюдициално запитване с поставени 3 конкретни
въпроса към СЕС, формулирал ги е и на осн. чл.25, ал.1, т.4 НПК е
спрял производството по делото.

ЧНД № 888/ 2018 г., образувано на 30.05.2018 г. по искане на
прокурор на осн. чл.161, ал.1 НПК. Протокол от избор на съдия-
докладчик от същата дата. С определение в з.з. от същата дата съдът
е разрешил извършването на претърсване и изземване на посочения
в искането имот. Препис от определението е изпратен на РП –
Пазарджик на 31.05.2018 г.

ЧНД № 2044/ 2018 г., образувано на 05.12.2018 г. по искане на
прокурор от РП – Пазарджик на осн. чл. 161, ал. 2 НПК за
одобряване на протокол за претърсване и изземване, постъпило в
съда на същата дата, не е отбелязан час. Протокол от избор на съдия-
докладчик от същата дата. С определение от 05.12.2018 г. съдът е
одобрил протокола за извършеното действие по разследването –
претърсване и изземване, започнало на 04.12.2018 г. в 15,20 часа и
завършило на същата дата в 16, 05 часа.

ЧНД № 662/ 2019 г., образувано на 03.04.2019 г. по искане на
прокурор от РП – Пазарджик на осн. чл. 161, ал. 2 НПК за
одобряване на протокол за претърсване и изземване, постъпило в
съда на същата дата, не е отбелязан час. Протокол от избор на съдия-
докладчик от същата дата. С определение от 03.04.2019 г. съдът е
одобрил протокола за извършеното действие по разследването –
претърсване и изземване, започнало на 02.04.2019 г. в 14,45 часа и
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завършило на същата дата в 15, 55 часа. Препис от определението е
изпратен на РП – Пазарджик на същата дата.

ЧНД № 1482/ 2019 г., образувано на 29.07.2019 г. по жалба
срещу постановление за прекратяване на ДП на осн. чл.243 НПК.
Протокол от избор на съдия-докладчик от същата дата. С
определение в з.з. на 01.08.2019 г. съдът е отменил постановлението
и е върнал делото на прокурор от РП за изпълнение на дадените
указания. Препис е изпратен на същата дата.

ЧНД № 1762/ 2018 г., образувано на 24.10.2018 г. -
предложение по ЗЗ за задължително лечение на лице, страдащо от
параноидна шизофрения. Протокол от избор на съдия-докладчик от
същата дата. Разпореждане от същата дата за насрочване, лица за
призоваване  и допускане на правна помощ. В с.з. на 24.10.2018 г. е
назначен за сл. защитник посочен от АК адвокат, даден е ход на
делото, разпитано е лицето и е допуснато изслушването на СПЕ. В
с.з. на 31.10.2018 г. е даден ход на делото, прието е заключението
след допълнителни обяснения на вещото лице, изслушано е
становището на лицето, чието лечение се иска, и е приключено
съдебното следствие. След съдебните прения на страните и
упражнено право на лична защита съдът е обявил постановеното
решение, с което е определил срок на задължително стационарно
лечение 6 месеца. Разяснил е реда и срока за обжалване.

Дела, разгледани от съдия Кр. Лесенски

НОХД № 89/ 2018 г., образувано на 18.01.2018 г. по внесен ОА
за извършено престъпление по чл.206, ал.1 НК. Протокол от избор
от същата дата. Разпореждане за насрочване на р.з. от 24.01.2018 г. и
указания за страните, вкл. и за въпросите по чл. 248 НПК.
Съобщенията са изпратени на 25.01.2018 г. В р.з. на 01.03.2018 г. е
даден ход, обсъдени са всички въпроси от предвидените в НПК и
делото е насрочено при условията по чл.252, ал.2 НПК. В с.з. на
29.03.2018 г. е даден ход на делото, разяснени са правата на
подсъдимия по чл.55, чл.94, чл.115, ал.4, чл.274 НПК  и по чл.247б,
ал.3 НПК. Разпитани са свидетели. Дадена е възможност на страните
да обсъдят постигане на споразумение. Прокурорът е предложил
вариант на споразумение, за който подсъдимият и защитникът са
изразили съгласие. Подсъдимият е заявил, че разбира обвинението,
признава се за виновен, разбира условията и последиците от него и
доброволно го е подписал. На осн. чл.382, ал.6 НПК съдът е вписал в
съдебния протокол окончателното споразумение и на осн. ал. 7 го е
одобрил. Прекратил е производството по делото. Преписи от
споразумението са изпратени на 29.03.2018 г. на ОП – Пазарджик, на
РП – Пазарджик и на РС – Пазарджик, служба „Бюро съдимост“.
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НОХД № 513/ 2018 г., образувано на 27.03.2018 г. по внесен
ОА за извършено престъпление по чл.210, ал.1, т.4 вр. чл.209, ал.1
вр. чл.20, ал.2 вр. чл.26, ал.1 вр. чл.28, ал.1 НК срещу двама
обвиняеми. Протокол от избор на съдия-докладчик от същата дата.
По искане от съдията-докладчик /поради фактическа и правна
сложност на делото – 2 подсъдими и 174 пострадали от цялата
страна/ на 05.04.2018 г. председателят на РС – Пазарджик на осн.
чл.252, ал.2 НПК е разрешил насрочване на делото в р.з. в срок до 3
месеца. Разпореждане от същата дата за насрочване на р.з. и
указания за страните, вкл. и за въпросите по чл. 248 НПК.
Невръчените призовки са върнати и са докладвани на съдията-
докладчик, от когото са дадени указания. На 18.06.2018 г. е даден
ход на р.з., обсъдени са всички въпроси от предвидените в НПК.
Съдът е взел предвид становищата на страните и е приел, че са
налице основанията по чл. 252, ал.1 НПК за незабавно разглеждане
на делото по реда на гл. 27 НПК – чл.371, т.2. Изпълнил е
процесуалните си задължения по чл. 372 НПК. Подсъдимите са
заявили, че разбират обвинението, признават изцяло фактите,
изложени в обстоятелствената част на ОА и са съгласни да не се
събират доказателства за тези факти. След изслушване на съдебните
прения и упражнено право на лична защита и на последна дума на
подсъдимите съдът е обявил постановената присъда, с която ги е
признал за виновни по повдигнатите им обвинения. Наложил им е
наказания при условията по чл. 58а НК. Според съдържанието на
протокола не е указан реда за обжалване на присъдата, а само срока
(чл.311, ал.1, т.7 НПК). Определението по чл.309, ал.4 НПК е без
мотиви и неправилно е част от протокола за с.з.  Мотивите са
изготвени на 20.07.2018 г. По жалби на подсъдимите делото е
изпратено на ОС – Пазарджик. С решение от 06.02.2019 г. по
ВНОХД № 598/2018 г. присъдата е потвърдена. Преписи са
изпратени на компетентните институции на 08.02., на 11.02. и на
14.02.2019 г.

НОХД № 1628/ 2018 г., образувано на 01.10.2018 г. по внесен
ОА за извършено престъпление по чл.202, ал.2, т.1 вр. чл.201 вр.
чл.26, ал.1 НК. Протокол от избор на съдия-докладчик от същата
дата. Разпореждане от 09.10.2018 г. за насрочване на р.з. и указания
за страните, вкл. и за въпросите по чл. 248 НПК. Съобщенията са
изпратени на същата дата. Приложена справка от 12.11.2018 г. за
разпределение на съд. заседатели.  В р.з. на 12.11.2018 г. не е даден
ход на делото поради неявяване на подсъдимия, нередовно
призован. Съобщението по чл.247б НПК е върнато невръчено с
отбелязване, че адресът е посетен многократно, вкл. и в почивен ден,
но не е намерен. На оставен тел. номер за връзка не се е обадил.



67

Делото е насрочено за 10.12.2018 г. с указания за призоваване на
подсъдимия чрез районния инспектор и за изискване на справки по
реда на Наредба № 14/ 2009 г. за постоянен и настоящ адрес и за
родителите на подсъдимия. Към съобщенията са приложени преписи
от разпореждането и от ОА. Изпратено е писмо до ОД на МВР –
Пазарджик с искане за информация дали подсъдимият е напуснал
пределите на страната след 13.07.2017 г. Указанията са изпълнени на
15.11.2018 г. В р.з. на 10.12.2018 г. е даден ход на делото, обсъдени
са всички въпроси от предвидените в НПК и делото е насрочено за
разглеждане на 21.01.2019 г. („поради запълване на графика на
състава“ съдът не е могъл да спази срока по чл.252, ал.2 НПК). В с.з.
е даден ход на делото, изслушано е вещото лице и съдът е допуснал
изготвянето на повторна съдебно-почеркова експертиза (СПЕ).
Определил е  вещото лице и срок за изготвяне. Разпитани са
свидетели и за събиране на доказателства по искане на защитника
делото е отложено. В с.з. на 18.03.2019 г. е даден ход на делото,
прието е заключението на вещото лице по СПЕ и писмени
доказателства по опис, разпитан е свидетел. Проведена е очна ставка
между него и подсъдимия. Приключено е съдебното следствие и
след изслушване пренията на страните, упражнено право на лична
защита и последна дума съдът е обявил постановената присъдата. Не
е разяснил реда за обжалване. Определението по чл.309, ал.4 НПК е
включено в съдържанието на протокола за с.з. С присъдата
подсъдимият е признат за невинен и е оправдан. Гражданският иск е
отхвърлен като неоснователен. По протест на прокурор от РП-
Пазарджик от 25.03.2019 г. и по жалба на гражданския ищец делото
е изпратено на 27.05.2019 г. на ОС – Пазарджик. С решение по
ВНОХД № 354/ 2019 г. присъдата е потвърдена. Преписи са
изпратени на 08.10.2019 г. на РП-Пазарджик и на ОП –
Пазарджик.След приложените разписки за получени преписи няма
приложен нов стикер.

НОХД № 981/ 2019 г., образувано на 20.05.2019 г. по внесен
ОА за извършени престъпления по чл.330, ал.1 и по чл.129, ал.2, пр.4
вр. ал.1 НК. Протокол от избор на съдия-докладчик от същата дата.
Разпореждане от 30.05.2019 г. за насрочване на р.з. и указания за
страните, вкл. и за въпросите по чл. 248 от НПК. Съобщенията са
изпратени на същата дата. Приложена е справка за разпределение на
съд. заседатели от 14.06.2019 г. В р.з. на 17.06.2019 г. не е даден ход
на делото поради нередовно призоваване на подсъдимата. Съдът го е
отложил като не е указал длъжностното лице по призоваване да даде
обяснения защо не е връчено съобщението. Приложена нова справка
за разпределение на съд. заседатели от 05.07.2019 г. В с.з. на
08.07.2019 г. е даден ход на делото, пострадалата е конституирана
като частен обвинител. Искането да бъде конституирана като
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граждански ищец е оставено без уважение. Даден е ход на р.з.,
обсъдени са всички въпроси от предвидените в НПК и при
условията на чл.252, ал.1 НПК делото е разгледано незабавно по
реда на гл. 27 НПК – чл.371, т.2. Подсъдимата е заявила, че разбира
обвинението, признава изцяло фактите, изложени в
обстоятелствената част на ОА и е съгласна да не се събират
доказателства за тези факти. Приети са писмените доказателства и
съдебното следствие е обявено за приключено. След изслушване на
съдебните прения, упражнено право на лична защита и на последна
дума на подсъдимата съдът е  обявил постановената присъда, с която
я е признал за виновна за извършено престъпление по чл.330, ал.1
НК и по чл.  133,  вр.  чл.129,  ал.2,  пр.4  вр.  ал.1  НК.   Оправдал я по
първоначално повдигнатото обвинение по чл.129, ал.2, пр.4 вр. ал.1
НК. На осн. чл.23, ал.1 е наложил едно общо наказание лишаване от
свобода, най-тежкото от определените - 9 мес. лишаване от свобода
с приложение на чл.66, ал.1 НК. Произнесъл се е по въпросите за
разноските и за веществените доказателства. Мотивите са изготвени
на 26.07.2019 г. Препис от влязлата в сила присъда е изпратен на
компетентните институции на същата дата.

НОХД № 1216/ 2019 г., образувано на 28.06.2019 г. по внесен
ОА за извършено престъпление по чл. 313, ал.1 НК. Протокол от
избор на съдия-докладчик от същата дата. Искане до председателя
на съда на осн. чл.247а, ал.2, т.1 НПК за разрешение за насрочване
на делото на 19.09.2019 г. с оглед запълнения график за заседанията
за м. юли и м. август и ползване на платен годишен отпуск.
Разрешение от 08.07.2019 г. за насрочване в срок до 3 мес.
Разпореждане от 05.07.2019 г. за насрочване на р.з. и указания за
страните, вкл. и за въпросите по чл. 248 НПК. Съобщенията са
изпратени на същата дата. Съобщението до подсъдимия е върнато
невръчено на 09.08.2019 г. Докладвано е на съдията-докладчик,
който се е произнесъл на 13.08.2019 г. с указания за начина на
връчване. В р.з. на 19.09.2019 г. е даден ход, обсъдени са всички
въпроси от предвидените в НПК и при условията по чл.252, ал.1
НПК делото е разгледано незабавно по реда на гл. 28 НПК. Приети
са писмените доказателства и е приключено съдебното следствие.
След изслушване пренията на страните, упражнено право на лична
защита и последна дума на подсъдимия съдът е обявил
постановеното решение, с което го е признал за виновен, на осн.
чл.78а, ал.1 НК го е освободил от наказателна отговорност и му е
наложил административно наказание глоба. Мотивите са изготвени
на 10.10.2019 г. Препис от решението е изпратен на същата дата на
компетентните институции.

НОХД № 468/ 2018 г. (БП – поставен е стикер), образувано на
20.03.2018 г. по внесено споразумение за решаване на делото за
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извършено престъпление по чл.339, ал.1 НК. Протокол от избор на
съдия-докладчик от същата дата. Разпореждане от 22.03.2018 г. за
насрочване и указания за страните. Призовките са изпратени на
същата дата.  В с.з.  на 26.03.2018  г.  е даден ход на делото.  Съдът е
изпълнил задължението си по чл. 382, ал. 4 НПК.  Обвиняемият е
заявил, че разбира обвинението и последиците, доброволно е
подписал споразумението. На осн. чл.382, ал.7 НПК съдът го е
одобрил. Преписи са изпратени на 27.03.2018 г. на компетентните
институции. Приложен е стикер.

НОХД № 1801/ 2018 г. (БП), образувано на 30.10.2018 г. по
внесен ОА за извършено престъпление по чл.354а, ал.3, пр.2, т.1 НК.
Протокол от избор на съдия-докладчик от 31.10.2018 г.
Разпореждане от 01.11.2018 г. за насрочване и указания за страните.
Приложена справка за разпределение на съд. заседатели. В с.з. на
05.11.2018 г. не е даден ход на делото. Отложено е по искане на
подсъдимия за замяна на упълномощения защитник. В с.з. на
26.11.2018 г. не е даден ход на делото и е отложено по искане на
защитника да се запознае с материалите по делото. В с.з. на
10.12.2018 г. е даден ход на делото, прието е заключението на
вещото лице по физико-химичната експертиза. Разпитани са
свидетели, проведени са очни ставки между тях и за разпит на
неявилите се свидетели делото е отложено. Като доказателство по
делото е приет приемо-предавателен протокол, съставен на осн.
чл.91 ЗКНВП. В с.з. на 21.01.2019 г. е даден ход на делото,
разпитани са свидетели, предявено е веществено доказателство,
приети са писмени доказателства и е приключено съдебното
следствие. След изслушване пренията на страните, упражнено право
на лична защита и последна дума на подсъдимия съдът е обявил
постановената присъда, с която го е признал за виновен, наложил му
е наказание лишаване от свобода и е определил режима за
изтърпяване. Приложил е чл.68, ал.1 НК. Произнесъл се е по въпроса
за разноските и за веществените доказателства. Мотивите са
изготвени на 28.01.2019 г. В протокола за с.з. не е разяснен реда за
обжалване /чл.311, ал.1 т.7 НПК/. Определението по чл.309 НПК е
без мотиви и неправилно е част от съдържанието на протокола за с.з.
По жалба на подсъдимия делото е изпратено на ОС – Пазарджик. С
решение от 20.03.2019 г. по ВНОХД № 103/2019 г. присъдата е
потвърдена. Преписи от влязлата в сила присъда са изпратени на
компетентните институции на 25.03.2019 г. След всяко отлагане на
делото в първоинстанционния съд в с.з., в  което не е даден ход, е
извършвано разпределение на съд. заседатели, изготвяна е справка
за отработената сума за всеки един заседател и служебна справка за
изплатените суми, които са приложени по делото.
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НОХД № 2130/ 2018 г. (БП), образувано на 21.12.2018 г. по
внесен ОА за извършено престъпление по чл.343б, ал.3 НК.
Протокол от избор на съдия-докладчик от 27.12.2018 г.
Разпореждане от 27.12.2018 г. за насрочване и указания за страните.
Призовките са изпратени на същата дата. В с.з. на 28.12.2018 г. е
даден ход, прочетени са показанията на неявилите се свидетели,
след съгласие на подсъдимия, приети са писмени доказателства и е
приключено съдебното следствие. След изслушване пренията на
страните, упражнено право на лична защита и на последна дума на
подсъдимия съдът е обявил постановената присъда, с която го е
признал за виновен, наложил му е наказание лишаване от свобода с
приложение на чл.66, ал.1 НК. /Не е указано от кога започва
изпитателният срок/. Определението по чл.309, ал.4 НПК за МНО е
вписано в съдържанието на протокола за с.з. и е без мотиви. Не е
разяснен реда, а само срока за обжалване и протестиране на
присъдата (чл.311, ал.1, т.7 НПК). Препис от влязлата в сила
присъда е изпратен на компетентните институции на 15.01.2019 г.
Приложен е стикер.

НОХД № 1161/ 2019 г. (БП), образувано на 12.06.2019 г. по
внесен ОА за извършено престъпление по чл. 343б, ал.1 НК.
Протокол от избор на съдия-докладчик от същата дата.
Разпореждане от същата дата за насрочване и указания за страните.
Призовките са изпратени на същата дата. В с.з. на 17.06.2019 г. е
даден ход на делото, прочетени са показанията на неявилия се
свидетел, приети са писмени доказателства и след изслушване
пренията на страните и упражнено право на лична защита и
последна дума на подсъдимия съдът е обявил присъдата, с която е
признал подсъдимия за виновен, наложил му е наказание лишаване
от свобода с приложение на чл.66, ал.1 НК и глоба. Мотивите са
изготвени на 20.06.2019 г. Преписи са изпратени на компетентните
институции на 03.07. и на 04.07.2019 г.

НЧХД № 356/ 2018 г., образувано на 02.03.2018 г. по тъжба за
извършено престъпление по чл. 130, ал.2 НК и по чл.146, ал.1 НК.
Протокол от избор на съдия- докладчик от същата дата. С
определение от 07.03.2018 г. делото е насрочено и са дадени
указания за страните. Призовките са изпратени на 07.03.2018 г. В с.з.
на 02.04.2018 г. е даден ход на делото, пострадалата е конституирана
като граждански ищец, приети са за съвместно разглеждане
предявените граждански искове, изслушани са обясненията на
подсъдимата и са приети доказателства. Съдът е указал да се
изпратят писма до ТД на НАП – Пазарджик, до ИТ – Пазарджик за
изискване на доказателства, както и до служба „Бюро съдимост“ при
РС – Пазарджик за изготвяне на справка за съдимост и е отложил
делото. В с.з. на 21.05.2018 г. е даден ход на делото, приети са
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постъпилите писмени доказателства, разпитани са свидетели,
допусната е СМЕ по писмени данни с конкретно поставени задачи
по искане на повереника на частния тъжител, наложена е глоба на
свидетел за нарушаване на реда в съдебната зала - напуснал залата
без разрешение на съда и му е указан реда и срока за обжалване на
определението. В с.з. на 28.06.2018 г. е даден ход. Съдът е докладвал
молба с приложени доказателства от свидетеля с искане за отмяна на
наложената глоба поради наличие на уважителни причини. С оглед
необходимостта от изслушване на вещо лице – неявило се по
здравословни причини, и за извършване на очна ставка между двама
свидетели, единият от които не се е явил, е отложил делото. В с.з. на
20.09.2018 г. е даден ход на делото, прието е заключението на
вещото лице. Оставено е без уважение искането на защитника за
изготвяне на допълнителна СМЕ. Разпитан е свидетел. За
провеждане на очна ставка съдът е отложил делото, като е указал
свидетелят В. Г. да бъде призован чрез районния инспектор на РУ-
Пазарджик и в призовката му се впише, че при следващо неявяване
без уважителни причини ще му бъде наложена глоба и ще бъде
постановено да бъде доведен принудително. В с.з. на 22.10.2018 г. е
даден ход на делото, проведен е допълнителен разпит на свидетел и
поради неявяване за провеждане на очна ставка съдът на осн. чл.
271, ал.11 НПК е наложил глоба в размер на 200 лв. на св. В. Г.
Указал е възможността в 7-дневен срок да представи доказателства
за наличие на уважителни причини за неявяване и че при следващо
неявяване без уважителни причини ще му бъде наложена глоба в
„още по-голям размер“. Постановил е да бъде доведен
принудително. Указанията са изпълнение на 23.10.2018 г. В с.з. на
03.12.2018 г. е даден ход, проведена е очна ставка, приключено е
съдебното следствие. След изслушване пренията на страните и
упражнено право на лична  защита и на последна дума съдът е
обявил постановената присъда, с която е признал подсъдимата за
виновна и по двете обвинения. На осн. чл.23, ал.1 НК е определил
едно общо наказание – най-тежкото от определените, произнесъл се
е по гражданските искове и направените по делото разноски.
Разяснил е реда и срока за обжалване. На 31.01.2019 г. са изпратени
съобщения за изготвените мотиви. По жалба на подсъдимата от
14.12.2019 г. делото е изпратено на ОС – Пазарджик и е образувано
ВНЧХД № 169/2019 г. Състав на съда е отменил присъдата на РС и е
постановил нова присъда, с която е признал подсъдимата за невинна,
оправдал я по обвинението по чл.146, ал.1 НК и е отхвърлил
гражданските искове като неоснователни. Отменил е присъдата в
частта за приложението на чл.23, ал.1 НК. Изменил е в частта за
наказанието по чл.130, ал.2 НК,  като на осн. чл.78а, ал.1 НК я е
освободил от наказателна отговорност и е наложил
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административно наказание глоба. В останалата част е потвърдил
присъдата.

НЧХД № 2134/ 2018 г., образувано на 21.12.2018 г. съгласно
определение на ВКС на осн. чл.43, т.3 НПК, по тъжба за извършено
престъпление по чл. 148, ал.2, т.1- т. 4 вр. чл.147, ал.1 НК. Протокол
от избор на съдия-докладчик от 27.12.2018 г. Определение от
28.12.2018 г. за насрочване и указания за страните. Призовките са
изпратени на същата дата. В с.з. на 21.01.2019 г. е даден ход на
делото, не е приет за съвместно разглеждане предявения граждански
иск. Допуснати са до разпит свидетели /при довеждане/. Приети са
доказателства. Съдът е указал да се изискат доказателства и справка
за съдимост на подсъдимия. Указанията са изпълнени на 23.01.2019
г. В с.з. на 11.03.2019 г. не е даден ход на делото поради неявяване
на защитника. Съдът е указал в следващото с.з. да представи
доказателства за причините за неявяване. Призовките са изпратени
на 12.03.2019  г.  В с.з.  на 13.05.2019  г.  е даден ход на делото,
разпитани са свидетели, приети са писмени доказателства и
доказателства на магнитен носител. За събиране на доказателства
делото е отложено. В с.з. на 17.06.2019 г. е даден ход на делото,
разпитани са свидетели и след изслушване пренията на страните и
упражнено право на лична защита и последна дума на подсъдимия
съдът е обявил постановената присъда, с която е признал
подсъдимия за невинен и го е оправдал. Мотивите са изготвени на
25.07.2019 г. Приложен е стикер.

АНД № 1382/2018 г.,  образувано на 18.08.2018 г. по внесен
акт за констатиране на дребно хулиганство, извършено на 17.08.2018
г., на осн. чл. 2, ал. 1 от УБДХ. Приложен протокол от избор на
съдия-докладчик от същата дата. Няма разпореждане за насрочване
и указания за страните. В с.з. на 18.08.2018 г. е даден ход на делото,
разпитани са свидетели и след упражнено право на лична защита и
последна дума на нарушителя е постановено решение, с което е
признат за виновен и му е наложена глоба. Разяснени са реда и срока
за обжалване и е определил дата за с.з. в ОС. Преписи са изпратени
на 22.08.2018 г. на РУ- Септември и на РП – Пазарджик  Приложен
протокол за случаен избор на частен съдебен изпълнител от
13.09.2018 г. Има приложен стикер. Приложени са нови книжа –
листовете са номерирани и е приложен нов стикер. /без дата и автор
на подписа/.

АНД № 567/2019 г., образувано на 22.03.2019 г. по внесен акт
за констатиране на дребно хулиганство на осн. чл. 2, ал. 1 от УБДХ.
Протокол от избор на съдия-докладчик и разпореждане за
насрочване и указания от същата дата. В с.з. на 22.03.2019 г. е даден
ход на делото, разпитани са нарушителя и свидетели. След
изслушване пренията на страните, упражнено право на лична защита
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и последна дума съдът е обявил решението си, с което на осн. чл. 6,
ал. 1, б. „в“ вр. с чл. 1, ал.2 от УБДХ е признал нарушителя за
невинен и го е оправдал. Разяснил е реда и срока за обжалване и е
определил дата за с.з. в ОС - Пазарджик. Препис от решението е
изпратен на РП – Пазарджик на 26.03.2019 г. Има приложен стикер.

АНД № 578/2019 г., образувано на 25.03.2019 г. по жалба
срещу Заповед за задържане на лице на ст. полицай в група ООР към
РУ- Пазарджик /изпратено по компетентност от АдмС – Пазарджик/.
Приложен протокол от избор на съдия-докладчик от същата дата.
Разпореждане от 29.03.2019 г. за насрочване и указания за страните.
В с.з. на 16.05.2019 г. е даден ход на делото, разпитан е свидетел и
след изслушване пренията на страните съдът е обявил, че ще се
произнесе с решение в срок. С решение от 12.06.2019 г. е отхвърлил
като неоснователна жалбата срещу заповедта за задържане, издадена
на осн. чл. 172, ал. 2 АПК. Разяснен е реда и срока за обжалване
пред АдмС – Пазарджик. Решението е оставено в сила с решение от
25.10.2019 г. по КАНД № 823/2019 г. Препис на РУ - Пазарджик е
изпратен на 30.10.2019 г.

АНД № 1237/2018 г., образувано на 30.07.2018 г. по жалба
срещу НП, издадено от директора на РИОСВ – Пазарджик.
Протокол от избор на съдия-докладчик от 31.07.2019 г. С
определение от 17.08.2018 г. жалбата е оставена без разглеждане
като недопустима - подадена е след изтичане на срока за обжалване.
Указани са реда и срока за обжалване. Определението е отменено и
делото е върнато за продължаване на съдопроизводствените
действия с определение от 26.11.2018 г. по КАНД № 924/2018 г. на
АдмС- Пазарджик.

Разпореждане от 05.12.2018 г. за насрочване и указания за
страните. Призовките са изпратени на 06.12.2018 г. В с.з. на
17.01.2019 г. е даден ход на делото, разпитан е свидетел. След
изслушване пренията на страните съдът е обявил, че ще се произнесе
с решение в срок. С решение от 12.03.2019 г. е изменил НП, като е
намалил размера на имуществената санкция. Разяснил е реда и срока
за обжалване. Препис от решението е изпратен на РИОСВ –
Пазарджик на 29.05.2019 г.

АНД № 1324/ 2018 г., образувано на 13.08.2018 г. по жалба
срещу НП, издадено от зам. председателя на ДАМТН. Протокол от
избор на съдия-докладчик от същата дата. С определение от
17.08.2018 г. съдът е оставил жалбата без разглеждане, като
подадена след срока и е прекратил производството по делото.
Разяснил е реда и срока за обжалване. Определението е обжалвано
пред АдмС – Пазарджик, който с определение от 08.02.2019 г. го е
отменил и е върнал делото на РС за продължаване на
съдопроизводствените действия. Делото е получено в РС на
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12.02.2019 г. Разпореждане от 20.02.2019 г. за насрочване  и
указания за страните. Призовките са изпратени на същата дата. В с.з.
на 28.03.2019 г. е даден ход на делото, разпитан е свидетел, приети
са писмени доказателства и след изслушване пренията на страните
съдът е обявил ,че ще се произнесе с решение в срок. С решение от
22.05.2019 г. НП е изменено, като е намален размера на санкцията. С
решение от 24.10.2019 г. състав на АдмС – Пазарджик по КАНД №
752/ 2019 г. е оставил в сила решението на РС. Делото е получено в
РС на 28.10.2019 г. Преписи са изпратени на компетентните
институции на 29.10.2019 г.

АНД № 1885/ 2018 г., образувано на 07.11.2018 г. по жалба
срещу НП, издадено от ТД на НАП – Пловдив. Протокол от избор на
съдия-докладчик от същата дата. Разпореждане от 13.11.2018 г. за
насрочване на делото и указания за страните. В с.з. на 27.12.2018 г. е
даден ход на делото, разпитан е свидетел, приети са писмени
доказателства и за събиране на доказателства е отложено. В с.з. на
31.01.2018 г. е даден ход, разпитан е свидетел, приети са писмени
доказателства и след изслушване пренията на страните съдът е
обявил, че ще се произнесе с решение в срок. С решение от
26.03.2019 г.  НП е отменено като незаконосъобразно. Решението на
РС е оставено в сила с решение по КАНД № 498/ 2019 г. на АдмС –
Пазарджик. Препис е изпратен на ТД на НАП – Пловдив на
26.06.2019 г. Приложен е стикер.

ЧНД № 299/2018 г., образувано на 23.02.2018 г. по внесено
искане на прокурор от РП – Пазарджик  на осн. чл. 64 ал.1, вр. чл.
63, ал. 1 НК за трима обвиняеми. Протокол от избор на съдия –
докладчик и разпореждане за насрочване и указания от същата дата.
В с.з. на 23.02.2018 г. е даден ход на делото,  изслушани са пренията
на страните и след упражнено право на защита и последна дума на
обвиняемия съдът с определение е взел мярка за неотклонение
задържане под стража и на тримата обвиняеми. Разяснил е реда и
срока за обжалване и е определил дата за с.з. в ОС – Пазарджик.
Определението е потвърдено с определение по ВЧНД № 162/2018 г.
на ОС – Пазарджик. Има приложен стикер, на който липсва дата.
Има подпис без име на лицето.

ЧНД № 10/2019 г., образувано на 02.01.2019 г. по внесено
искане на прокурор от РП – Пазарджик на осн. чл. 64, ал. 1 НК.
Приложен протокол от избор на съдия-докладчик и разпореждане за
насрочване и указания от същата дата. В с.з. на 02.01.2019 г. е даден
ход на делото и след изслушване пренията на страните, упражнено
право на лична защита и последна дума на обвиняемия съдът е
постановил определение, с което е взел мярка за неотклонение
задържане под стража. Разяснил е реда и срока за обжалване и е
определил дата  за с.з. в ОС - Пазарджик. Определението е
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потвърдено с определение по ВЧНД № 7/2019 г.  Преписи от
определението на РС - Пазарджик и на ОС Пазарджик са изпратени
на РП – Пазарджик на 09.01.2019 г.

ЧНД № 457/2019 г., образувано на 08.03.2019 г. по
предложение на директора на ДПБ – Пазарджик на осн. чл. 158, ал. 3
от ЗЗ. Приложен протокол от избор на съдия-докладчик и
разпореждане за насрочване и указания за страните от същата дата.
В с.з. на 08.03.2019 г. е даден ход на делото, назначен е служебен
защитник на освидетелствания /записан в протокола като
„страдащия“/ съгласно чл. 158, ал. 4 от ЗЗ, изслушан е психиатър и
за изготвяне на СПЕ делото е отложено. В с.з. на 21.03.2019 г. е
даден ход, приета е СПЕ и след изслушване пренията на страните
съдът е постановил решение, с което е настанил освидетелствания за
задължително стационарно лечение в ДПБ – Пазарджик за срок от
три месеца. Разяснил е реда и срока за обжалване. Препис е изпратен
на ДПБ-  Пазарджик и на РП –  Пазарджик на 29.03.2019  г.  Има
приложен стикер.

ЧНД № 965/2019 г., образувано на 17.05.2019 г. по чл. 146, ал.
1, т. 1 и т. 2 от ЗЗ по искане на директора на ДПБ - Пазарджик за
настаняване и лечение на лице с психиатрично разстройство.
Приложен протокол от  избор от същата дата. С мотивирано
определение, което не подлежи на обжалване, съдът е оставил
искането без уважение. Указал е препис от определението да бъде
връчен незабавно на ръководителя на ДПБ- Пазарджик. Изпратен е
на същата дата. Приложена е разписка от 21.05.2018 г. Приложен
стикер /без дата и с подпис от неизвестен автор/.

ЧНД № 399/ 2018 г., образувано на 12.03.2018 г. по
предложение на прокурор от РП – Пазарджик за произнасяне по
реда на чл. 306, ал. 1, т.1 НПК по въпроса за определяне на общо
наказание по чл.25-23 НК. Протокол от избор на съдия-докладчик от
същата дата. Разпореждане от 19.03.2018 г. за насрочване и указания
за страните. Призовките са изпратени на същата дата. В с.з. на
02.04.2018 г. не е даден ход на делото поради нередовно призоваване
на осъдения– призовката е върната в цялост с отбелязване, че лицето
не живее на адреса. Върху изготвена справка за предоставяне на
данни по реда на Наредба № 14/ 2009 г., л.14, съдът е указал с
безмотивно разпореждане от 11.04.2018 г. осъденият да се призове
от адреса на родителите му. Приложена е призовка, върната в
цялост, с отбелязване, че  по данни на съседи лицето не живее на
адреса – жилището е продадено. С ръкописно разпореждане от
13.04.2018 г. върху призовката съдът е указал да се призове по
телефона. В с.з. на 23.04.2018 г. не е даден ход поради нередовно
призоваване на осъдения. Делото е отложено и е указано да бъде
призован чрез районен инспектор от РУ – Пазарджик. Според
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докладна записка от РУ – Пазарджик, получена в РС на 16.05.2018
г., призовката не е връчена поради липса на данни за друг адрес по
местоживеене. С разпореждане от 22.05.2018 г. съдът е указал да се
призове по телефона. В с.з. на 28.05.2018 г. е даден ход на делото,
разяснени са правата на осъдения, приети са писмени доказателства
и след изслушване пренията на страните съдът е обявил
постановеното определение, с което на осн. чл. 25-23 НК е наложил
едно общо наказание, най-тежкото от определените по влезли в сила
присъди по 2 дела и е приложил чл.66, ал.1 НК. Разяснил е реда и
срока за обжалване. Преписи са изпратени на компетентните
институции на 13.06.2018 г. Приложен е стикер с непълна
информация.

ЧНД № 1811/2019 г., образувано на 01.10.2019 г. по внесено
предложение на прокурор от РП – Пазарджик за произнасяне по
реда на чл. 306, ал. 1, т. 3 НПК по въпроса за приложение на чл. 68,
ал. 1 НК. Разпореждане от 04.10.2019 г. за насрочване и указания за
страните. Приложена справка за разпределение на съдебни
заседатели от 17.10.2019 г.  В с.з. на 21.10.2019 г. е даден ход на
делото, назначен е служебен защитник на осъдения. След
изслушване пренията на страните, упражнено право на лична защита
и последна дума на осъдения съдът е постановил определение, с
което е оставил без уважение искането на прокурора на осн. чл. 68,
ал. 1 НК осъденият да изтърпи отделно и изцяло отложеното
наказание. На осн. чл. 25, ал. 1, вр. с чл. 23, ал. 1 НК е определил
едно общо наказание, най-тежкото от определените по влезлите в
сила присъди по двете дела. Разяснил е реда и срока за обжалване.
Препис от определението е изпратен на служба „Бюро съдимост“
при РС – Добрич, на РП – Пазарджик и на Затвора - Пазарджик на
06.11.2019 г. Приложен стикер /без дата и посочване на автора на
подписа/.

ЧНД № 686/ 2018 г., образувано на 25.04.2018 г. по жалба
срещу постановление за прекратяване на НП на прокурор от РП –
Пазарджик на осн. чл.243, ал.4 НПК. Протокол от избор на съдия-
докладчик от същата дата. С определение от 08.05.2018 г.
постановлението е отменено и делото е върнато на РП с указани
действия по разследването. Съобщенията са изпратени на същата
дата. По протест на прокурор делото е изпратено на ОС –
Пазарджик. С определение по ВЧНД № 400/ 2018 г. определението е
потвърдено. Препис от влязлото в сила определение е изпратен на
РП – Пазарджик на 11.06.2018 г.

         Дела, разгледани от съдия Димитър Бишуров
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НОХД № 304/ 2018 г., образувано на 23.02.2018 г. по внесен
ОА за извършено престъпление по чл.354а, ал.3, т.1 НК. Протокол от
избор на съдия-докладчик от същата дата. Разпореждане от
26.02.2018 г. за насрочване на р.з. и указания за страните, вкл. и за
въпросите по чл. 248 НПК. Съобщенията са изпратени на същата
дата. Приложена справка за разпределение на съд. заседатели от
12.03.2018 г. В р.з. на 12.03.2018 г. е даден ход, обсъдени са всички
въпроси от предвидените в НПК и на осн. чл.252, ал.1 НПК съдът е
пристъпил към разглеждане на делото незабавно по гл. 29 НПК по
представеното споразумение. Подсъдимият е заявил, че разбира
обвинението, не желае да дава обяснения, признава се за виновен и
желае да сключи споразумение. След изслушване становището на
прокурора и на защитника е заявил, че разбира последиците от
споразумението, отказва се от разглеждане на делото по общия ред,
съгласен е с последиците и доброволно го е подписал. Съдът на осн.
чл.384, ал.1 вр. чл.382, ал.7 вр. чл.24, ал.3 НПК е одобрил
постигнатото споразумение и е прекратил производството по делото.
Преписи са изпратени на компетентните институции на 12.03.2018 г.
Има приложен стикер.

НОХД № 1244/ 2018 г., образувано на 31.07.2018 г. по внесен
ОА за извършено престъпление по чл.343б, ал.2 НК. Протокол от
избор на съдия-докладчик от същата дата. По искане на съдията-
докладчик поради съдебната ваканция и липса на свободни дати на
състава председателят на съда на осн. чл.247а, ал.2, т.1 НПК е
разрешил насрочване на делото в срок до 3 месеца. Разпореждане от
05.09.2018 г. за насрочване на р.з. и указания за страните, вкл. и за
въпросите по чл. 248 НПК. Съобщенията са изпратени на същата
дата. В с.з. на 11.10.2018 г. защитникът е представил молба от
подсъдимата, според която не може да участва в с.з. поради
заминаване на работа в чужбина и не възразява делото да се разгледа
в нейно отсъствие. Даден е ход на р.з., обсъдени са всички въпроси
от предвидените в НПК. На осн. чл.252, ал.2 НПК съдът е насрочил
делото за разглеждане с указания да се призоват свидетели,
изпълнени на същата дата. В с.з. на 12.11.2018 г. е даден ход на
делото, разпитани са свидетели, приети са писмени доказателства.
Допуснати са до разпит двама свидетели, но не са конкретизирани
обстоятелствата, които ще установяват. За събиране на
доказателства делото е отложено. В с.з. на 20.12.2018 г. е даден ход
на делото, разпитани са свидетелите, прието е заключението на
съдебно-химическата и токсикологична експертиза. Приключено е
съдебното следствие и след изслушване на съдебните прения съдът е
обявил постановената присъда, с която е признал подсъдимата за
виновна и е наложил наказание лишаване от свобода за срок от 1 г. и
2 месеца, с приложение на чл.66, ал.1 НК и глоба. На осн. чл.343г
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НК я лишил от право да управлява МПС за срок от 1 г. и 2 мес.
Протоколът не е приключен съгласно чл.311, ал.1, т.7 НПК - с
обявяване на реда и срока за обжалване и подписи на председателя
и на съдебния секретар. Определението по чл.309 НПК за МНО
неправилно е част от съдържанието на протокола и не е мотивирано.
С решение от 30.01.2019 г. по ВНОХД № 3/2019 г. присъдата е
потвърдена. Заверени преписи от влязлата в сила присъда и от
решението на въззивния съд са изпратени на компетентните
институции на 01.02.2019 г. Има приложен стикер.

НОХД № 2047/ 2018 г., образувано на 05.12.2018 г. по внесен
ОА за извършено престъпление по чл.343б, ал.3 НК. Протокол от
избор на съдия-докладчик от същата дата. Разпореждане от
06.12.2018 г. за насрочване на р.з. и указания за страните, вкл. и за
въпросите по чл. 248 НПК. Призовките са изпратени на същата дата.
В р.з. на 07.01.2019 г. е даден ход, обсъдени са всички въпроси от
предвидените в НПК. Няма съображения на съда за решението да
приеме, че са налице основания делото да се разгледа незабавно на
основанията по чл.252, ал.1 НПК. Разгледано е при условията по
реда на гл. 27 НПК – чл.371, т.2. Подсъдимият е заявил, че разбира
обвинението, признава изцяло фактите, изложени в
обстоятелствената част на ОА, и е съгласен да не се събират
доказателства за тези факти. След изслушване на съдебните прения,
упражнено право на лична защита и последна дума на подсъдимия
съдът е обявил постановената присъда, с която го е признал за
виновен и му е наложил наказание лишаване от свобода и глоба. На
осн. чл.68, ал.1 НК е постановил да изтърпи отделно наказанието,
наложено с влязла в сила присъда по друго дело. Мотивите са
изготвени на 10.01.2019 г. С решение от 13.02.2019 г. по ВНОХД №
50/2019 г. присъдата е потвърдена. Заверени преписи от влязлата в
сила присъда са изпратени на компетентните институции на същата
дата.

НОХД № 2013/ 2018 г. (БП), образувано на 03.12.2018 г. по
внесен ОА за извършено престъпление по чл.195, ал.1, т.4, пр.2 вр.
чл.194, ал.1 вр. чл.20, ал.2 вр. чл.18, ал.1 НК срещу трима
обвиняеми. Протокол от избор на съдия-докладчик от същата дата.
Разпореждане от 04.12.2018 г. за насрочване и указания за страните.
Призовките са изпратени на същата дата. Приложена справка за
разпределение на съд. заседатели от 10.12.2018 г. В с.з. на 11.12.2018
г. е даден ход на делото, изслушано е вещото лице, изготвило
съдебно-оценителна експертиза, и е прието заключението. Съдът е
освободил явилите се свидетели по искане на подсъдимите за
сключване на споразумение за решаване на делото. Изложили са
становището си по всички въпроси, предвидени в чл. 382, ал. 4 НПК.
На осн. чл.382, ал.6 НПК окончателното споразумение е вписано в
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протокола за с.з.. На осн. чл.384, ал.1 вр. чл.382, ал.7 вр. чл.24, ал.3
НПК съдът е одобрил постигнатото споразумение и е прекратил
съдебното производство. Заверени преписи са изпратени на
компетентните институции на 11.12.2018 г. Има приложен стикер.

НОХД № 1075/ 2018 г. (БП), образувано на 06.07.2018 г. по
внесено споразумение за решаване на делото за извършено
престъпление по чл.343б, ал.1 НК. Протокол от избор на съдия-
докладчик от същата дата - Бишуров. Разпореждане от 09.07.2018 г.
за насрочване и указания за страните. Призовките са изпратени на
същата дата. В с.з. на 10.07.2018 г. е даден ход на делото,
обвиняемият е заявил, че разбира обвинението, признава се за
виновен, разбира последиците от споразумението, съгласен е с тях и
доброволно го е подписал, отказва се от разглеждане на делото по
общия ред. Съдът на „осн. чл.382, ал.2 НПК“ е предложил на
страните промени в споразумението (основанието за промяна е
чл.382, ал.5 НПК). Защитникът е заявил, че обвиняемият не е
съгласен с предложените промени и не желае да подпише
споразумение за ефективно изтърпяване на наказание лишаване от
свобода. Съдът е взел предвид становището на защитника и по
съображения, че постигнатото споразумение противоречи на закона
на осн.  чл.382,  ал.8  НПК не го е одобрил и е върнал делото на
прокурор от РП – Пазарджик /изпратено е на 10.07.2018 г./.

НОХД № 232/ 2018 г., образувано на 13.02.2018 г. по внесено
споразумение за решаване на делото за извършено престъпление по
чл.343б, ал.1 НК. Протокол от избор на съдия-докладчик от
14.02.2018 г. Разпореждане от 15.02.2018 г. за насрочване и указания
за страните. Призовките са изпратени на същата дата. В с.з. на
20.02.2018 г. е даден ход на делото. Не е конкретизирано кои права
са разяснени на обвиняемия. Обвиняемият е заявил, че разбира
обвинението, признава се за виновен, разбира последиците от
споразумението, съгласен е с тях и доброволно го е подписал. Съдът
е одобрил постигнатото споразумение на осн. чл.384, ал.1 вр. чл.382,
ал.7 вр. чл.24, ал.3 НПК (чл.384, ал.1 НПК е осн. за одобряване,
когато споразумението е внесено след образуване на съд.
производство.) Определението по чл.309 НПК не е мотивирано.
Преписи от споразумението са изпратени на компетентните
институции на 20.02.2018 г.

НОХД № 997/2018 г., образувано на 22.06.2018 г. по внесено
споразумение за решаване на делото за извършено престъпление по
чл.354, ал.3, т.1, пр.1 НК. Протокол от избор на съдия-докладчик от
същата дата. Разпореждане от 25.06.2018 г. за насрочване и указания
за страните. В с.з. на 26.06.2018 г. е даден ход на делото.
Обвиняемият е заявил, че разбира обвинението, признава се за
виновен, разбира последиците от споразумението, съгласен е с тях и
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доброволно го е подписал. Съдът е одобрил постигнатото
споразумение на осн. чл.384, ал.1 вр. чл.382, ал.7 вр. чл.24, ал.3 НПК
(чл.384, ал.1 НПК е осн. за одобряване, когато споразумението е
внесено след образуване на съд. производство.) Препис от
споразумението е изпратен на ОСС, на РП – Пазарджик и на
наблюдателна комисия при община Пазарджик на 26.06.2018 г.

НЧХД № 102/ 2018 г., образувано на 22.01.2018 г. по тъжба за
извършено престъпление по чл.148, ал.2, пр.1 вр. ал.1, т.1, т.2 и т.4
НК срещу двама подсъдими. Протокол от избор на съдия-докладчик
от същата дата. С разпореждане от 31.01.2018 г. тъжбата е оставена
без движение, дадени са указания за отстраняване на нередовностите
в 7-дневен срок.  Призовките са изпратени на същата дата. С молба
от 12.02.2018 г. от тъжителя указанията са изпълнени. С
определение от 16.02.2018 г. делото е насрочено и са дадени
указания за страните. Призовките са изпратени на същата дата. В с.з.
на 12.03.2018 г. е даден ход на делото, разяснени са правата на
подсъдимите по чл.55, по чл.115, ал.4 и чл.274 НПК, а на
подсъдимия К. и правото по чл. 94 НПК. Съдът е оставил искането
за съвместно разглеждане на предявения граждански иск без
уважение. По исканията за доказателства съдът с определение е
допуснал до разпит при довеждане петима свидетели на частния
тъжител и двама - на подсъдимите. Даден е ход на съдебното
следствие и за събиране на доказателства делото е отложено. В с.з.
на 23.04.2018 г. е даден ход на делото, приети са представените
писмени доказателства, разпитани са свидетели и за събиране на
доказателства е отложено. В с.з. на 04.06.2018 г. е даден ход на
делото, разпитани са свидетели и след изслушване на съдебните
прения, упражнено право на лична защита и последна дума на
подсъдимите съдът е обявил постановената присъда, с която ги е
признал за невинни и ги е оправдал по повдигнатите обвинения.
Мотивите са изготвени на 26.06.2018 г. С решение от 02.10.2018 г.
по ВНЧХД № 617/2018 г. на ОС – Пазарджик присъдата е
потвърдена. Преписи са изпратени на компетентните институции на
03.10.2018 г.

НЧХД № 1497/ 2018 г., образувано на 05.09.2018 г. по тъжба за
извършено престъпление по чл.130, ал.1 НК. Протокол от избор на
съдия-докладчик от същата дата. Разпореждане от 10.09.2018 г. за
насрочване и указания за страните. Призовките са изпратени на
същата дата. В с.з. на 18.10.2018 г. е даден ход на делото. По искане
на страните е одобрена постигната при определените условия
спогодба и производството по делото е прекратено на осн. по чл.24,
ал.5,т.3 НПК. Съдът се е произнесъл по въпроса за дължимата
държавна такса и последиците от неизпълнение на задължението по
спогодбата.
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АНД № 876/ 2018 г., образувано на 29.05.2018 г. по внесено
постановление на прокурор от РП – Пазарджик с предложение за
освобождаване от наказателна отговорност с налагане на
административно наказание за извършено престъпление по чл.191,
ал.1 НК. Протокол от избор на съдия-докладчик от същата дата.
Разпореждане от 30.05.2018 г. за насрочване и указания за страните.
Призовките са изпратени на същата дата. В с.з. на 18.06.2018 г. е
даден ход на делото, разпитан е обвиняемия, приети са писмени
доказателства и е приключено съдебното следствие. След
изслушване на съдебните прения, упражнено право на лична защита
и последна дума на обвиняемия съдът е обявил решението си, с
което го е признал за виновен, на осн. чл.78а, ал.1 НК го е освободил
от наказателна отговорност и му е наложил административно
наказание глоба в размер на 1 000 лв. Според съдържанието на
протокола не е разяснил реда за обжалване /чл.311, ал.1, т.7 НПК/.
Определението по чл.309 НПК не е мотивирано. Препис от влязлото
в сила решение е изпратен на РП – Пазарджик на 05.07.2018 г. и на
служба „Бюро съдимост“. Приложен е стикер.

АНД № 1219/ 2018 г., образувано на 26.07.2018 г. по внесени 3
АУАН на осн. чл.2, ал. 1 УБДХ срещу трима нарушители. Протокол
от избор на съдия-докладчик от същата дата. С ръкописно
разпореждане от същата дата делото е насрочено с указания за
призоваване на дежурния прокурор и изискване на справки за
съдимост на тримата нарушители. Няма указания за начина за
призоваване на свидетели. В с.з. на 26.07.2018 г. е даден ход на
делото, разпитани са нарушителите и свидетели, приети са писмени
доказателства и е приключено съдебното следствие. След упражнено
право на лична защита и последна дума на нарушителите съдът е
обявил решението си, с което ги е признал за виновни и им е
наложил административно наказание задържане в поделения на
МВР за срок от три денонощия за всеки един. Разяснил е реда и
срока за обжалване и е определил дата за с.з. в ОС – Пазарджик.
Препис от влязлото в сила решение е изпратен на РУ на МВР –
Септември на 30.07.2018 г. Има приложен стикер.

АНД № 507/ 2018 г., образувано на 23.03.2018 г. по жалба
срещу НП, издадено от началник група сектор ПП ОДМВР -
Пазарджик. Протокол от избор на съдия-докладчик от същата дата.
С определение от 26.03.2018 г. съдът е оставил жалбата без
разглеждане като процесуално недопустима – подадена след срока, и
е прекратил производството по делото. Съобщения са изпратени на
26.03.2018 г. с указания за реда и срока за обжалване. Заверен
препис от влязлото в сила определение е изпратен на АНО на
17.04.2018 г.
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АНД № 517/ 2018 г., образувано на 28.03.2018 г., /съгласно
определение на състав на ВКС по чл. 43 НПК/, по жалба срещу НП
от ТД на НАП - Пловдив. Протокол от избор на съдия-докладчик от
същата дата. Разпореждане от 29.03.2018 г. за насрочване и указания
за страните. Призовките са изпратени на 29.03.2018 г. В с.з. на
26.04.2018 г. е даден ход на делото, разпитани са свидетели и за
събиране на доказателства делото е отложено. Разпореждане без
мотиви от 02.05.2018 г. за представяне на доказателства от
дружеството - жалбоподател, написано  ръкописно върху молба с
искане от процесуалния представител на въззиваемата страна за
спазване на процедурата по чл.40 ЗАНН. /Разпореждането е съдебен
акт, който следва да се мотивира с основания за необходимост за
дадените указания и да се приложи към материалите по делото
според датата на постановяване./ В с.з. на 31.05.2018 г. е даден ход
на делото, приети са по опис писмени доказателства. Не са
изпълнени указанията на съда за представяне на документи.
Разпитани са свидетели. Делото е отложено с указания в срок до
следващото с.з. да се представи пълномощното на дружеството за
подаване на жалбата. С резолюция от 07.06.2018 г. съдията-
докладчик е отсрочил делото за 05.07.2018 г. /ползване на платен
отпуск поради здравословни проблеми на близък/. В с.з. е даден ход,
докладвана е молба от адвоката с приложени адвокатско
пълномощно от дружеството и заверено копие на АУАН, връчен на
дружеството. След изслушване пренията на страните съдът е обявил,
че ще се  произнесе с решение в срок.  С решение от 20.07.2018 г.
НП е потвърдено. С решение от 12.11.2018 г. по КАНД № 837/2018
г. на АдмС – Пазарджик решението на РС е оставено в сила.

ЧНД № 194/ 2018 г., образувано на 09.02.2018 г. по искане за
изменение на взета МНО парична гаранция в подписка на осн. чл.61,
ал.3 НПК. Протокол от избор на съдия-докладчик от същата дата. С
определение от същата дата искането е оставено без уважение.
Заверен препис от влязлото в сила определение е изпратен на РП -
Пазарджик на 09.02.2018 г.

ЧНД № 193/ 2018 г., образувано на 09.02.2018 г. по искане на
прокурор от РП – Пазарджик за вземане на МНО на осн. чл.64, ал.1
НПК. Протокол от избор на съдия-докладчик от същата дата.
Разпореждане от същата дата, написано върху протокола за
насрочване, и указания за страните. /Разпореждането като съдебен
акт по смисъла на чл. 32 НПК следва да се мотивира и да се приложи
към материалите по делото/. В с.з. на същата дата е даден ход на
делото, приети са писмени доказателства. След изслушване на
съдебните прения, упражнено право на лична защита и последна
дума на обвиняемия съдът е обявил определението, с което е взел
МНО задържане под стража. Разяснил е реда и срока за обжалване и
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е определил дата за с.з. в ОС – Пазарджик. Препис от влязлото в
сила определение е изпратен на РП – Пазарджик на 14.02.2018 г.

ЧНД № 2119/ 2018 г., образувано на 20.12.2018 г. по молба на
защитник на обвиняем на осн. чл.65, ал.1 НПК. Протокол от избор
на съдия-докладчик от същата дата. Ръкописно разпореждане от
21.12.2018 г. за насрочване и указания за страните. В с.з. на
21.12.2018 г. е даден ход на делото, приети са писмени
доказателства, направено е искане от защитника за допускане на
СМЕ с участието на психиатър, което е оставено без уважение. След
изслушване на съдебните прения, упражнено право на лична защита
и последна дума на обвиняемия съдът е обявил постановеното
определение, с което е оставил молбата без уважение. Препис от
влязлото в сила определение е изпратен на РП – Пазарджик на
31.12.2018 г.

ЧНД № 199/ 2018 г., образувано на 09.02.2018 г. по искане на
прокурор от РП – Пазарджик по чл.161, ал.1 НПК. Протокол от
избор на съдия-докладчик от същата дата. С определение от същата
дата е разрешено извършването на претърсване и изземване. Препис
е изпратен на РП на същата дата. Има приложен стикер.

ЧНД № 265/ 2018 г., образувано на 20.02.2018 г. по искане на
прокурор от РП – Пазарджик. за разрешение на осн. чл.161, ал.1
НПК Протокол от избор на съдия-докладчик от същата дата. С
определение от същата дата е разрешено извършването на
претърсване и изземване. Препис е изпратен на РП на същата дата.

ЧНД № 948/ 2018 г., образувано на 11.06.2018 г. по молба на
осъден с искане за произнасяне по реда на чл. 306, ал. 1 НПК.
Протокол от избор на съдия-докладчик от същата дата.
Разпореждане от 12.06.2018 г. за насрочване и указания за събиране
на доказателства. Приложена е справка от 11.07.2018 г. за
разпределение на съд. заседатели. В с.з. на 12.07.2018 г.  е назначен
служебен защитник, даден е ход на делото и след изслушване
пренията на страните, упражнено право на лична защита и последна
дума на осъдения съдът се е оттеглил на съвещание и е обявил
постановеното определение. На осн. чл.25, вр. чл.23, ал.1 НК е
наложил едно общо наказание, най-тежкото от определените му с
влезли в сила присъда и определение. Определил е режима за
изтърпяване и е приложил чл.25, ал.2 НК. Разяснил е реда и срока на
обжалване. С определение от 12.09.2018 г. по ВЧНД № 561/2018 г.
определението е потвърдено. Препис от влязлото в сила определение
е изпратен на компетентните институции на 18.09.2018 г.

ЧНД № 172/ 2018 г., образувано на 06.02.2018 г. по
предложение на прокурор от РП - Пазарджик за произнасяне по
чл.27, ал.1 НК. Протокол от избор на съдия-докладчик от същата
дата. Разпореждане от 07.02.2018 г. за насрочване и указания да се
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изиска свидетелство за съдимост, справка за правното положение и
изтърпени наказания от началника на Затвора – Пазарджик, искане
до АК –  Пазарджик за определяне на адвокат,  който да бъде
назначен за служебен защитник. Указанията са изпълнение на
същата дата. В с.з. на 26.02.2018 г. е даден ход на делото, приети са
писмени доказателства и е приключено съдебното следствие. След
изслушване пренията на страните, упражнено право на лична защита
и последна дума на осъдения съдът се е оттеглил на съвещание.
Обявил е постановеното определение, с което се е произнесъл по
приложението на чл.27, ал.1 НК. Разяснил е реда и срока за
обжалване. Определението на РС е потвърдено с определение от
08.05.2018 г. по ВЧНД № 221/2018 г. на ОС – Пазарджик. Препис от
влязлото в сила определение е изпратен на компетентните органи на
09.05.2018 г.

ЧНД № 838/ 2018 г., образувано на 21.05.2018 г. по жалба
срещу постановление за прекратяване на наказателно производство
на осн. чл.243, ал.3 НПК. Протокол от избор на съдия-докладчик от
същата дата. С определение от 23.05.2018 г. е отменено
постановлението на РП – Пазарджик и делото е върнато на прокурор
с указания за извършване на действия по разследването. С
определение от 10.07.2018 г. по ВЧНД № 466/2018 г. е потвърдено
определението на РС. Препис е изпратен на РП на 16.07.2018 г.
Приложен е стикер.

ЧНД № 1122/ 2018 г., образувано на 16.07.2018 г. по жалба
срещу постановление за прекратяване на наказателно производство
на осн. чл. 243, ал. 3 НПК. Протокол от избор на съдия-докладчик от
същата дата. С определение от 17.07.2018 г. жалбата е оставена без
разглеждане поради липса на процесуална легитимация. С
определение от  16.08.2018 г. по ВЧНД № 558/2018 г. определението
на РС е потвърдено. Заверен препис е изпратен на РП – Пазарджик
на 17.08.2018 г.

Дела, разгледани от съдия Красимир Комсалов
НОХД № 1421/ 2018 г., образувано на 24.08.2018 г. по внесен

ОА за престъпление по чл.345, ал.2 вр. ал.1 НК. Протокол от избор
на съдия-докладчик от същата дата. Разпореждане от 07.09.2018 г. за
насрочване на р.з. и указания за страните, вкл. и за въпросите по чл.
248 НПК. Съобщенията са изпратени на същата дата. В р.з. на
15.10.2018 г. е даден ход, обсъдени са всички въпроси от
предвидените в НПК. Подсъдимият е заявил, че желае да му бъде
дадена възможност за сключване на споразумение. Съдът с
немотивирано определение на осн. чл. 252, ал. 1 НПК е пристъпил
към незабавно разглеждане на делото при условията и по реда на гл.
29 НПК и е дал ход на съдебното следствие. Подсъдимият е заявил,
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че разбира условията и последиците на споразумението, съгласен е с
тях, отказва се от разглеждане на делото по общия ред и доброволно
ще го подпише. Съдът на осн. чл.382, ал.6 НПК е вписал
съдържанието на окончателното споразумение в протокола за с.з. На
осн. чл.384, ал.1 вр. чл.382, ал.7 вр. 24, ал.3 НПК е одобрил
постигнатото споразумение като непротиворечащо на закона и
морала и е прекратил производството по делото. Постановил е
определение по чл.309, ал.4 НПК за МНО без мотиви. Преписи от
споразумението са изпратени на компетентните институции на
17.10.2018 г.

НОХД № 645/ 2019 г., образувано на 02.04.2019 г.по внесен
ОА за престъпление по чл.144, ал.3 НК. Протокол от избор на съдия-
докладчик от същата дата. Разпореждане от 03.04.2019 г. за
насрочване на р.з. и указания за страните, вкл. и за въпросите по чл.
248 НПК, изпълнени на същата дата. Съобщенията са изпратени на
същата дата. Приложена е справка от 10.05.2019 г. за разпределение
на съд. заседатели. В р.з. на 13.05.2019 г. е даден ход, обсъдени са
всички въпроси от предвидените в НПК, приети са писмени
доказателства и на осн. „чл.250, ал.2 НПК“ (вместо чл. 252, ал. 1
НПК) е насрочено съд. заседание. В с.з. на 03.06.2019 г. е даден ход
на делото, разпитани са свидетели, проведена е очна ставка между
подсъдимия и свидетел и за събиране на доказателства делото е
отложено с указания, изпълнени на 05.06.2019 г. В с.з. на 04.07.2019
г. е даден ход на делото, разпитани са свидетели, проведена е очна
ставка и за събиране на доказателства делото е отложено за разпит
на свидетел - не са посочени обстоятелствата, които ще установи. В
с.з. на 26.09.2019 г. е даден ход на делото, разпитан е свидетел,
приети са писмени доказателства. След изслушване на съдебните
прения, упражнено право на лична защита и последна дума на
подсъдимия съдът е обявил постановената присъда, с която го е
признал за виновен и му е наложил наказание лишаване от свобода с
приложение на чл.66, ал.1 НПК. С решение от 19.11.2019 г.  по
ВНОХД № 670/2019 г. е потвърдена присъдата. Преписи са
изпратени на компетентните институции на 21.11.2019 г.

НОХД № 1368/ 2019 г., образувано на 12.07.2019 г.по внесен
ОА за престъпление по чл.196, ал.1, т.1 вр. чл.194, ал.1 вр. чл.29,
ал.1, б. „а“ и „б“ НК. Протокол от избор на съдия-докладчик от
същата дата. Разпореждане от 19.07.2019 г. за насрочване на р.з. и
указания за страните, вкл. и за въпросите по чл. 248 НПК.
Съобщенията са изпратени на същата дата. В р.з. на 20.08.2019 г. е
даден ход на делото. След изслушване становищата на страните по
предвидените въпроси съдът е изложил подробни съображения за
решението си да прекрати съд. производство и да върне делото на
прокурора поради допуснати съществени процесуални нарушения.
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НОХД № 33/ 2019 г., образувано на 07.01.2019 г. по внесен ОА
за извършено престъпление по чл.191, ал.1 вр. чл.28, ал.1 вр. чл.26,
ал.1 НК. Протокол от избор на съдия-докладчик от същата дата.
Разпореждане от 08.01.2019 г. за насрочване на р.з. и указания за
страните, вкл. и за въпросите по чл. 248 НПК. Съобщенията са
изпратени на същата дата. В р.з. на 04.02.2019 г. е даден ход и след
изслушване становищата на страните по всички въпроси от
предвидените в НПК съдът е изложил подробни съображения за
прекратяване на съдебното производство и връщане на делото на
прокурора за отстраняване на допуснати съществени процесуални
нарушения. С определение от  25.02.2019 г. по ВЧНД № 126/2019 г.
на ОС – Пазарджик определението на РС е потвърдено.

След връщане на делото от РП е образувано НОХД № 1193/
2019 г. на 19.06.2019 г. Протокол от избор на съдия-докладчик от
същата дата. Разпореждане от 24.06.2019 г. за насрочване на р.з. и
указания за страните, вкл. и за въпросите по чл. 248 НПК.
Съобщенията са изпратени на същата дата. В р.з. на 16.09.2019 г. е
даден ход, обсъдени са всички въпроси от предвидените в НПК.
Съдът е взел предвид становищата на страните и е приел, че са
налице основанията по чл. 252, ал.1 НПК за незабавно разглеждане
на делото по реда на гл. 27 НПК – чл.371, т.2. Подсъдимият е заявил,
че се признава за виновен, признава фактите, изложени в
обстоятелствената част на ОА и е съгласен да не се събират
доказателства за тях. Приети са писмени доказателства и съдебното
следствие е приключено. След изслушване пренията на страните и
упражнено право на лична защита и последна дума на подсъдимия
съдът е обявил постановената присъда, с която го е признал за
виновен, наложил му е наказание лишаване от свобода за срок от 1 г.
и 4 мес. Произнесъл се е по въпросите по чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1
НК,  чл.68,  ал.1  НК,  чл.57  ЗИНЗС,  чл.25,  ал.2  НК и за размера на
дължимите разноски. Заверени преписи от влязлата в сила присъда
са изпратени на 03.10.2019 г. на компетентните институции.

НОХД № 929/ 2019 г., образувано на 10.05.2019 г. по внесен
ОА за извършено престъпление по чл.209, ал.1 вр. чл.20, ал.4 вр.
чл.26, ал.1 НК. Протокол от избор на съдия-докладчик от същата
дата. Разпореждане от 13.05.2019 г. за насрочване на р.з. и указания
за страните, вкл. за въпросите по чл. 248 НПК. Съобщенията са
изпратени на същата дата. На 04.06.2019 г. е постъпила молба без
доказателства от защитника с искане р.з. да бъде отложено за друга
дата поради ползване на планиран отпуск. Съдът не е указал да
представи доказателства. С разпореждане от 05.06.2019 г. е отсрочил
делото и е указал да се призоват всички лица, посочени в
разпореждането, за новата дата и да се уведомят да не се явяват на
първоначално определената дата. Съобщенията са изпратени на
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същата дата. В р.з. 04.07.2019 г. не е даден ход поради неявяване на
наследник на пострадалия, нередовно призован, и делото е отложено
с указания. Приложен е протокол за призоваване по телефона на осн.
чл.178, ал.8 НПК. В р.з. на 16.07.2019 г. е даден ход, обсъдени са
всички въпроси от предвидените в НПК. Съдът не е мотивирал
становището си по тези въпроси. След изслушване становищата на
страните съдът на осн. чл.252, ал.1 НПК е пристъпил към незабавно
разглеждане на делото при условията и по реда на гл. 27 НПК.
Приети са писмени доказателства, подсъдимият е заявил, че разбира
обвинението и се признава за виновен. След изслушване пренията на
страните и упражнено право на лична защита и последна дума на
подсъдимия съдът е обявил присъдата, с която го е признал за
виновен и му е наложил наказание лишаване от свобода. В
диспозитива на присъдата съдът е посочил и наказанието,
определено на основание разпоредбата на общата част на НК,
вместо само наказанието, определено на осн. чл. 58а НК.
Произнесъл се е по въпросите за режима за изтърпяване на
наказанието, за размера на гражданския иск, на дължимите разноски
и по чл.59 НК. С решение от 04.11.2019 г. по ВНОХД № 620/2019 г.
е потвърдена присъдата. Заверени преписи са изпратени на
компетентните институции на 08.11.2019 г.

НОХД № 1783/ 2019 г., образувано на 26.09.2019 г. по внесен
ОА за престъпление по чл.196, ал.1, т.1 вр. чл.194, ал.1 вр. чл.29,
ал.1, б. „а“ и „б“ НК след изпълнение на указанията за отстраняване
на процесуални нарушения. Протокол от избор на съдия-докладчик
от същата дата. Разпореждане от 26.09.2019 г. за насрочване на р.з. и
указания за страните, вкл. и за въпросите по чл. 248 НПК.
Съобщенията са изпратени на същата дата. Приложена е справка от
30.10.2019 г. за разпределение на съд. заседатели. В р.з. на
31.10.2019 г. е даден ход, обсъдени са всички въпроси от
предвидените в НПК. Съдът не е изложил становището си по
въпросите по чл.248 НПК. Приел е, че са налице основанията за
разглеждане на делото при условията по чл.252, ал.1 НПК и по
правилата на съкратеното съдебно следствие по гл. 27 НПК - чл. 371,
т. 2. Подсъдимият е заявил, че се признава за виновен по
повдигнатото обвинение, отказва се от събиране на доказателства по
фактите, изложени в обстоятелствената част на ОА и няма да дава
обяснения. Приети са писмени доказателства, приключено е
съдебното следствие. След изслушване на съдебните прения,
упражнено право на лична защита и последна дума на подсъдимия
съдът е обявил постановената присъда, с която го е признал за
виновен. Диспозитивът е различен по съдържание от предвиденото в
чл.305, ал.4 НПК – включени са подробни фактически



88

обстоятелства, задължителни само за мотивите (изброяване на вещи
и цени).

НОХД № 1119/ 2018 г. (БП), образувано на 13.07.2018 г. по
внесен ОА за извършено престъпление по чл.343б, ал.1 НК след
изпълнение на указанията за отстраняване на процесуални
нарушения. Протокол от избор на съдия-докладчик от същата дата.
Разпореждане от 16.07.2018 г. за насрочване и указания за страните.
Призовките са изпратени на същата дата. В с.з. на 17.07.2018 г. е
даден ход на делото, страните са заявили, че са постигнали
споразумение. Съдът е отменил разпореждането за разглеждане на
делото по реда на гл. 24 НПК и е постановил да се разгледа при
условията и по реда на гл. 29 НПК. Подсъдимият е заявил, че
разбира обвинението, признава са за виновен, разбира последиците
от споразумението, съгласен е с тях и доброволно го е подписал. На
осн. чл.382, ал.6 НПК съдът е вписал в протокола окончателното
споразумение. На осн. чл.382, ал.7 вр. чл.384, ал.3 НПК го е
одобрил, като е приел, че не противоречи на закона и морала и е
прекратил производството по делото. Преписи са изпратени на
компетентните институции на същата дата.

АНД № 35/ 2019 г., образувано на 07.01.2019 г. по внесено
постановление на прокурор от РП – Пазарджик с предложение за
освобождаване от наказателна отговорност с налагане на
административно наказание за извършено престъпление по чл.313,
ал.1 НК. Протокол от избор на съдия-докладчик от същата дата.
Разпореждане от 08.01.2019 г. за насрочване и указания за страните.
Призовките са изпратени на същата дата. В с.з. на 28.01.2019 г. е
даден ход на делото, разпитан е обвиняемия. Указано е чрез
съответните институции да се изиска информация от Р Хърватия за
СУМПС на обвиняемия. Указанието е изпълнено на 30.01.2019 г. В
с.з. на 25.02.2019 г. е даден ход на делото, приети са писмени
доказателства. Оставено е без уважение искането на прокурора за
изпращане на запитване до директора на ДМОС по конкретно
поставени въпроси, допуснат е до разпит свидетел. За събиране на
доказателства делото е отложено. В с.з. на 25.04.2019 г. е даден ход
на делото, разпитан е свидетел, приключено е съдебното следствие и
са изслушани съдебните прения. На осн. чл. 302 НПК е възобновено
съд. следствие по съображения, че обстоятелствата по делото във
връзка със СУМПС на обвиняемия не са достатъчно изяснени и е
указано събиране на допълнителна информация. Делото е отложено
с указания, изпълнени на 02.05.2019 г. В с.з. на 03.06.2019 г. е даден
ход на делото, приети са писмени доказателства, оставено е без
уважение искането на страните за събиране на допълнителни
писмени доказателства. След изслушване пренията на страните
съдът е обявил решението си, с което е признал обвиняемия за
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невинен и го е оправдал по повдигнатото обвинение. С решение от
07.10.2019 г. по ВАНД № 521/2019 г. е потвърдено решението на РС.
Преписи от влязлото в сила решение са изпратени на 09.10.2019 г. на
компетентните институции.

АНД № 1159/2019 г., образувано на 11.06.2019 г. по внесен акт
за констатиране на дребно хулиганство, извършено на 11.06.2019 г.
на осн. чл. 2, ал.1 от УБДХ. Приложен протокол от избор на съдия-
докладчик. Разпореждане за насрочване и указания за страните от
същата дата, написано върху протокола. В с.з. на същата дата е
даден ход на делото, приети са писмени доказателства, разпитани са
свидетели и след упражнено право на лична защита и последна дума
на нарушителя е постановено решение, с което е признат за виновен
и му е наложено административно наказание задържане в
поделенията на МВР за срок от 3 денонощия. Разяснени са реда и
срока за обжалване и е определена дата за с.з. в ОС. Преписи от
влязлото в сила решение са изпратени на 14.06.2019 г. на
компетентните институции.

ЧНД № 346/ 2019 г., образувано на 19.02.2019 г. по искане на
прокурор от РП – Пазарджик за даване на разрешение на осн. чл.161,
ал.1 НПК. Протокол от избор на съдия-докладчик от същата дата. С
определение от 20.02.2019 г. е разрешено извършването на
претърсване и изземване в жилищата, посочени в искането. Препис е
изпратен на РП на същата дата.

ЧНД № 283/ 2019 г., образувано на 12.02.2019 г. по внесено
искане на прокурор от РП – Пазарджик на осн. чл.161, ал.2 НПК за
одобряване на протокол за извършено претърсване и изземване.
Няма посочен час на постъпване в съда.  Протокол от избор на
съдия-докладчик от същата дата. С определение от същата дата е
одобрен протокола за действието по разследването – претърсване и
изземване, извършено на 11.02.2019 г. за времето от 14,30 часа до
16,00 часа. Препис е изпратен на РП на същата дата.

ЧНД № 501/ 2019 г., образувано на 13.03.2019 г. по внесено
искане на прокурор от РП – Пазарджик  на осн. чл. 64 ал.1 НПК по
отношение на 2 обвиняеми. Протокол от избор на съдия –
докладчик. Разпореждане за насрочване и указания от същата дата,
написано върху протокола от избор. Призовките са изпратени на
същата дата. В с.з. е даден ход на делото,  изслушани са пренията на
страните и е упражнено право на лична защита и последна дума на
обвиняемия. Съдът с определение е взел мярка за неотклонение
задържане под стража. Разяснил е реда и срока за обжалване и е
определил дата за с.з. в ОС – Пазарджик. С определение от
19.03.2019 г. по ВЧНД № 200/2019 г. на ОС – Пазарджик е
потвърдено определението на РС. Заверени преписи са изпратени на
компетентните институции на 21.03.2019 г.
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ЧНД № 1608/ 2019 г., образувано на 19.08.2019 г. по молби на
защитници на обвиняеми по чл.65, ал.1 НПК. Протокол от избор на
съдия-докладчик от същата дата. Ръкописно разпореждане от същата
дата за насрочване и указания за страните, написано върху
протокола от избор. В с.з. на 21.08.2019 г. е даден ход на делото,
оставено е без уважение искането за допускане на свидетели, приети
са писмени доказателства. След изслушване на съдебните прения,
упражнено право на лична защита и последна дума на обвиняемите
съдът е обявил постановеното определение, с което е оставил
молбите без уважение. Разяснил е реда и срока за обжалване и е
определил дата за с.з. в ОС – Пазарджик. С определение от
27.08.2019 г. по ВЧНД № 552/2019 г. на ОС – Пазарджик е
потвърдено определението на РС.  Препис от влязлото в сила
определение е изпратен на РП – Пазарджик на същата дата.

Дела, разгледани от съдия Стела Михайлова

НОХД № 416/ 2018 г., образувано на 13.03.2018 г. по ОА за
извършено престъпление по чл.172б, ал.1 НК, внесен след връщане
на делото на прокурор с определение от р.з., постановено по НОХД
№ 2368/ 2017 г. на РС - Пазарджик за отстраняване на допуснати на
ДП съществени процесуални нарушения. Протокол от избор на
съдия-докладчик от същата дата. Разпореждане  от 15.03.2018 г. за
насрочване и указания, включително и за въпросите по чл.248 НПК.
В р.з. на 14.04.2018 г. е даден ход. Според съдържанието на
протокола не са обсъдени от страните всички въпроси от
предвидените в НПК. Няма мотивирано становище на съда по тези
въпроси и за решението при какви условия да се разгледа делото.
Насрочено е за разглеждане при условията по чл.252, ал.2 НПК. В
с.з. на 09.05.2018 г. е даден ход на делото, разпитани са свидетели,
прието е заключение на вещо лице и за събиране на доказателства е
отложено. В с.з. на 06.06.2018 г. не е даден ход на делото поради
неявяване на пълномощника на гражданския ищец при наличието на
уважителни причини. В с.з. на 11.07.2018 г. е даден ход на делото,
разпитани са свидетели, прочетено е заключението на вещото лице,
изслушани са обясненията му по конкретни въпроси и е прието,
приети са писмени доказателства. Приключено е съдебното
следствие, изслушани са съдебните прения, подсъдимата е
упражнила правото на защита и на последна дума. След
постановяване на присъдата съдът я е обявил, разяснил е срока за
обжалване и е постановил определение без мотиви по чл.309, ал.4
НПК. Обявил е присъдата, с която е признал подсъдимата за
виновна по повдигнатото й обвинение и при условията по чл.54 НК
я е осъдил на 6 м. лишаване от свобода с приложението на чл.66,
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ал.1 НК. Произнесъл се е по размера на гражданския иск, за
дължимите разноски и държавна такса и за веществените
доказателства. С решение от 18.10.2018 г. по ВНОХД № 609/2018 г.
състав на ОС – Пазарджик е отменил присъдата в частта за
гражданския иск и го е отхвърлил частично като неоснователен, и в
частта за дължимата държавна такса, като е намалил размера.
Изменил е в частта за дължимите на ОД на МВР – Пазарджик
разноски, като ги е намалил. Потвърдил е в останалата част.
Констатирал е, че РС е допуснал нарушение на материалния закон,
неотстранимо от въззивната инстанция, като не е наложил
кумулативно предвиденото наказание глоба. Делото е върнато на РС
на 19.10.2018 г.

НОХД № 631/ 2018 г., образувано на 17.04.2018 г. по внесен
ОА за извършено престъпление по чл.354а, ал.3, т.1 НК. Протокол от
избор на съдия-докладчик от същата дата. Разпореждане от
09.05.2018 г. за насрочване и указания за страните, вкл. и за
въпросите по чл. 248 НПК. Указано е да се изпрати писмо до
адвокатската колегия за определяне на сл. защитник (АК може да
определя адвокат, а съдът е компетентен да го назначи).
Съобщенията са изпратени на 10.05.2018 г. Приложена е справка за
разпределение на съд. заседатели от 22.05.2018 г. На 23.05.2018 г. е
даден ход на р.з., обсъдени са всички въпроси от предвидените в
НПК. Съдът е постановил делото да се разгледа на основанията по
чл. 252, ал. 1 НПК незабавно при условията и по реда на гл. 27 НПК.
Не е изложил съображения по въпросите, предвидени в чл. 248 НПК.
Дал е ход на делото, изпълнил е задълженията си по чл. 372 НПК.
Подсъдимият е заявил, че разбира обвинението, признава се
виновен, признава изцяло фактите, изложени в обстоятелствената
част на ОА, съгласен е да не се събират доказателства за тези факти.
Приключено е съдебното следствие. След изслушване пренията на
страните и упражнено право на лична защита и последна дума на
подсъдимия съдът е обявил постановената присъда, с която го е
признал за виновен и му е наложил наказание лишаване от свобода.
Произнесъл се е по въпросите по чл.68, ал.1 НК, чл. 92, ал.1 НК,
размера на дължимите разноски и за веществените доказателства по
делото. С решение от 12.07.2018 г. по ВНОХД № 451/2018 г.
присъдата на РС е потвърдена. Преписи от присъдата и решението
са изпратени на компетентните институции на 18.07.2018 г.

НОХД № 141/2019 г., образувано на 22.01.2019 г. по внесен
ОА за извършено престъпление по чл. 206, ал. 1 от НК. Протокол от
избор от същата дата. Разпореждане от 07.02.2019 г. за насрочване
на р.з. и  указания за страните, вкл. и за въпросите по чл. 248 НПК.
Съобщенията са изпратени на 08.02.2019 г. Приложена е справка за
разпределение на съдебни заседатели от 05.03.2019 г. В р.з. на
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06.03.2019 г. е даден ход, обсъдени са всички въпроси от
предвидените в НПК и на осн. чл. 252, ал. 2 НПК /вместо чл. 252, ал.
1 НПК/ съдът е постановил делото да се разгледа незабавно по реда
на гл. 20 НПК. Даден е ход на делото, разпитан е свидетел, прието е
заключението на СОЕ и за събиране на доказателства /разпит на
свидетели /е отложено. В определението за допускане на свидетели
няма мотиви какви обстоятелства ще установяват и относими ли са
към предмета на доказване. В с.з. на 10.04.2019 г. е даден ход на
делото, разпитани са свидетели, проведена е очна ставка между
свидетел и подсъдимия. За разпит на свидетели е отложено. В
определението за допускане на свидетели няма мотиви на съда какви
обстоятелства ще установяват и относими ли са към предмета на
доказване. В с.з. на 22.05.2019 г. е даден ход, разпитани са
свидетели, приети са писмените доказателства, приключено е
съдебното следствие. След изслушване пренията на страните и
упражнено право на лична защита и последна дума на подсъдимия
съдът е обявил присъдата, с която го е признал за виновен и му е
наложил наказание лишаване от свобода. Приложил е чл. 66 НК. Не
е определено от кога започва изпитателният срок. С решение от
13.12.2019 г. по ВНОХД № 499/2019 г. на ОС- Пазарджик присъдата
на РС е потвърдена. Преписи на компетентните институции са
изпратени на 17.12.2019 г.  Писмото, с което е изпратен препис на
ОП Окръжен следствен отдел – Пазарджик, е без дата.

НОХД № 422/2019 г., образувано на 01.03.2019 г. по внесен
ОА за извършено престъпление по чл. 122, ал. 1 НК. Протокол от
избор на съдия-докладчик от същата дата. Разпореждане от
22.03.2019 г. за насрочване на р.з. и указания за страните, вкл. и за
въпросите по чл. 248 НПК. В р.з. на 17.04.2019 г. е даден ход,
обсъдени са всички въпроси от предвидените в НПК. На осн. чл.
252, ал. 1 НПК съдът е приел, че са налице условия за незабавно
разглеждане на делото при условията и по реда на гл. 27 – чл. 371,
т.2 НПК. Подсъдимият е заявил, че разбира обвинението, признава
се за виновен, признава изцяло фактите, изложени
обстоятелствената част на ОА, съгласен е да не се събират
доказателства за тези факти. Даден е ход на делото. След
изслушване пренията на страните, упражнено право на лична защита
и на последна дума съдът е обявил присъдата, с която е признал
подсъдимия за виновен и му е наложил наказание лишаване от
свобода с приложение на чл. 66, ал.1 от НК. Не е обявил реда за
обжалване/протестиране на присъдата според изискванията за
съдържание на протокола по чл. 311, ал.1, т. 7 НПК. Определението
по чл. 309 не е мотивирано и неправилно е включено в
съдържанието на протокола за с.з. Преписи от присъдата и бюлетин
за съдимост са изпратени на 08.05.2019 г.



93

НОХД № 168/2019 г., образувано на 24.01.2019 г. по внесен
ОА за извършено престъпление по чл. 343б, ал. 1 НК. Протокол от
избор на съдия-докладчик от същата дата. Разпореждане от
07.02.2019 г. за насрочване на р.з. и указания за страните, вкл. и за
въпросите по чл. 248 НПК. Съобщения са изпратени на 08.02.2019 г.
В р.з. на 27.02.2019 г. е даден ход, назначен е служебен защитник,
обсъдени са всички въпроси от предвидените в НПК. Съдът с
немотивирано определение е приел, че са налице основанията по чл.
252, ал. 1 НПК и е постановил делото да се разгледа незабавно при
условията и по реда на гл. 29 НПК и да се реши при наличието на
споразумение между страните. Според съдържанието на протокола е
разяснил правата по чл. 274 НПК само на подсъдимия, вместо на
страните. Подсъдимият е заявил, че разбира обвинението, признава
се за виновен, съгласен е с последиците от споразумението и
доброволно го е подписал. Съдът е вписал съдържанието на
споразумението в протокола и на осн. чл. 382, ал. 7 НПК го е
одобрил и е прекратил производството по делото. Препис от
влязлото в сила споразумение е изпратен на РП – Пазарджик на
28.02.2019 г., а на ОП – ОСлО - с писмо без дата.

НОХД № 1022/2019 г., образувано на 22.05.2019 г. по внесен
ОА за извършено престъпление по чл. 343, ал. 3, пр. 1, б. „а“ пр. 2-
ро, вр. чл. 343, ал. 1, б. „б“, вр. чл. 342, ал. 1 НК. Протокол от избор
на съдия-докладчик от 22.05.2019 г. Разпореждане от 12.06.2019 г. за
насрочване на р.з. и указания, вкл. и за въпросите по чл. 248 НПК.
Призовките са изпратени на същата дата. В р.з. на 10.07.2019 г. е
даден ход, обсъдени са всички въпроси от предвидените в  НПК.
Съдът е приел, че е нарушено правото на защита на подсъдимия
поради противоречие между обстоятелствената част и диспозитива
на ОА по отношение на извършеното престъпление. С определение
на осн. чл. 249, ал. 1, вр. чл. 248, ал. 1, т.3 НПК е прекратил
съдебното производство и е върнал делото на прокурор за
отстраняване на допуснатото нарушение.

След връщане на делото от прокурора с нов ОА е образувано
НОХД № 1668/2019 г. на 29.08.2019 г. Протокол от избор на съдия-
докладчик от същата дата. Разпореждане от 12.09.2019 г. за
насрочване на р.з. и указания, вкл. за въпросите по чл. 248, ал.1
НПК. Призовките са изпратени на 13.09.2019 г. В р.з. на 16.10.2019
г. е даден ход на делото, обсъдени са всички въпроси от
предвидените в НПК и на осн. чл. 252, ал. 1 от НПК съдът е
постановил незабавно разглеждане на делото по реда на гл. 27 – чл.
371, т.1 НПК. След изслушване на страните, разясняване на правата
на подсъдимия по чл. 371 НПК съдът е одобрил изразеното от
страните съгласие да не се провежда разпит на всички свидетели с
изключение на един и да не се изслушват вещите лица, изготвили
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експертизите. За разпит на свидетел и изслушване на вещо лице е
отложено. В с.з. на 27.11.2019 г. е даден ход, разпитан е свидетел,
изслушано е вещото лице и е приключено съдебното следствие.
След изслушване пренията на страните и упражнено право на лична
защита и последна дума съдът е обявил постановената присъда, с
която е признал подсъдимия за виновен, наложил му е наказание
лишаване от свобода за срок от 2 г. и 3 м., изпълнението на което е
отложил на осн. чл. 66, ал. 1 НК, и наказание лишаване от право да
управлява МПС за срок от 3 г. на осн. чл. 343 г. НК. Препис от
влязлата в сила присъда е изпратен на компетентните институции на
27.01.2020 г.

НОХД № 1386/2019 г., образувано на 15.07.2019 г. по внесено
споразумение за решаване на делото за престъпление по чл. 316, вр.
чл. 308, ал.2, вр. ал.1 НК. Протокол от избор на съдия-докладчик от
същата дата. Разпореждане от 16.07.2019 г. за насрочване и указания
за страните. Призовки са изпратени на същата дата. В с.з. на
17.07.2019 г. е даден ход на делото. Разяснени са въпросите по чл.
382, ал. 4 НПК. Обвиняемият е заявил, че разбира обвинението,
признава се за виновен, съгласен е с последиците от споразумението
и доброволно го е подписал. Съдът е вписал съдържанието на
споразумението в протокола, на осн. чл. 382, ал. 7 НПК го е одобрил
и е прекратил производството по делото. Произнесъл се е с
немотивирано определение по чл. 309 НПК за МНО. Препис от
влязлото в сила споразумение е изпратен на РП – Пазарджик на
17.07.2019 г.

НЧХД № 174/2019 г., образувано на 25.01.2019 г. по тъжба за
извършено престъпление по чл. 148, ал.1, т.1 и т. 3, вр. чл. 146, ал.1
НК. Протокол от избор на съдия-докладчик от същата дата.
Разпореждане от 07.02.2019 г. за насрочване и указания. С
разпореждане от 11.02.2019 г. съдията-докладчик е отсрочил делото
за друга дата без да посочи конкретно основание - заповед, болничен
лист или друг документ. В с.з. на 22.03.2019 г. е даден ход на делото
и по искане на страните е прекратено на осн. чл. 24, ал. 5, т. 3 НПК –
постигнато помирение.

АНД № 82/ 2018 г., образувано на 17.01.2018 г. по внесено
постановление на прокурор от РП – Пазарджик с предложение за
освобождаване от наказателна отговорност с налагане на
административно наказание за извършено престъпление по чл.345,
ал. 2, вр. ал.1 НК. Протокол от избор на съдия-докладчик от същата
дата. Разпореждане от 30.01.2018 г. за насрочване и указания за
страните. Призовките са изпратени на 31.01.2018 г. В с.з. на
07.02.2018 г. не е даден ход на делото – обвиняемият не е редовно
призован. Призовката не е върната.  Делото е отложено. За с.з. на
28.02.2018 г. призовката е върната невръчена със забележка от
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15.02.2018 г., че лицето не е намерено на адреса. С разпореждане от
22.02.2018 г., написано ръкописно върху призовката, е указано да се
изиска справка за настоящ и постоянен адрес, а призовката да се
връчи чрез районния инспектор.  В с.з. на 28.02.2018 г. е даден ход
на делото, разпитан е обвиняемия, приети са писмени доказателства
и е приключено съдебното следствие. След изслушване на съдебните
прения, упражнено право на лична защита и последна дума на
обвиняемия съдът е обявил решението си, с което го е признал за
виновен и при условията по чл.78а, ал.1 НК го е освободил от
наказателна отговорност и му е наложил  административно
наказание глоба в размер на 1 300 лв. Препис от влязлото в сила
решение е изпратен на РП – Пазарджик на 27.03.2018 г. и на служба
„Бюро съдимост“. Приложен е стикер.

АНД № 205/2018 г. – образувано на 12.02.2018 г. по жалба
срещу НП, издадено от началника на митница – Пловдив. Протокол
от избор на съдия-докладчик от същата дата. Разпореждане от
16.02.2018 г. за насрочване и указания. Призовките са изпратени на
19.02.2018 г. В с.з. на 02.03.2018 г. е даден ход на делото, приети са
писмени доказателства, разпитан е свидетел. След изслушване
пренията на страните  съдът е обявил, че ще се произнесе с решение
в срок.  С решение от 20.04.2018  г.  НП е отменено в частта за
наложената глоба по съображения, че е необосновано. В останалата
част /в която са отнети в полза на държавата акцизни стоки/ е
потвърдено. С решение от 06.07.2018 г. по КАНД № 554/2018 г. на
АдмС – Пазарджик е оставено в сила решението на РС. Заверен
препис е изпратен на АНО на 09.07.2018 г.

АНД № 2407/2019 г., образувано на 20.12.2019 г. по жалба
срещу НП, издадено от началника на РУ - Септември към ОДМВР –
Пазарджик. Протокол от избор на съдия-докладчик от същата дата.
Разпореждане от 16.01.2020 г. за насрочване и указания. С
резолюция от 12.03.2020 г. съдията-докладчик е отсрочил делото за
22.05.2020 г. на основание обявената в страната епидемична
обстановка. /Съдът се произнася със съдебен акт от предвидените в
чл. 32 от НПК, а не с резолюция/. В с.з. е даден ход на делото,
разпитан е свидетел и след изслушване пренията на страните съдът е
обявил, че ще се произнесе с решение в срок. С решение от
01.07.2020 г. НП е отменено. Препис е изпратен на АНО на
23.07.2020 г.

АНД № 2147/2019 г., образувано на 11.11.2019 г. по жалба
срещу НП, издадено от началника на РУ – Пазарджик при ОДМВР –
Пазарджик. Протокол от избор от същата дата. Разпореждане от
12.11.2019 г. за насрочване и указания. Призовките са изпратени на
18.11.2019 г. В с.з. на 31.01.2020 г. е даден ход, приети са писмените
доказателства, разпитан е свидетел. Съдът е приел, че делото е
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изяснено от фактическа страна и е обявил, че ще се произнесе с
решение в срок. С решение от 13.04.2020 г. НП е потвърдено. С
решение от 08.07.2020 г. по КАНД № 535/2020 г. на АдмС -
Пазарджик е оставено в сила решението на РС. Препис е изпратен на
АНО на 13.07.2020 г.

ЧНД № 43/2018 г. – образувано на 09.01.2018 г. по жалба
срещу постановление за прекратяване на досъдебно производство на
прокурор от РП – Пазарджик на осн. чл. 243 НПК. Протокол от
избор от същата дата. С определение от 19.01.2018 г.
постановлението е отменено и делото е върнато на РП за изпълнение
на дадените указания. Заверен препис от влязлото в сила
определение е изпратен на РП на 05.02.2018 г. Има приложен
стикер.

ЧНД № 1129/2018 г. – образувано на 16.07.2018 г. по внесено
искане на прокурор от РП – Пазарджик  на осн. чл. 64 ал.1 НК за
вземане на МНО задържане под стража. Протокол от избор на съдия
– докладчик и разпореждане за насрочване и указания от същата
дата. Призовките са изпратени на същата дата. В с.з. на 16.07.2018 г.
е даден ход на делото,  изслушани са пренията на страните и след
упражнено право на лична защита и последна дума на обвиняемия
съдът е постановил определение, с което е взел мярка за
неотклонение задържане под стража. Разяснил е реда и срока за
обжалване и определил дата за с.з. в ОС – Пазарджик. Има
приложен стикер, няма дата, не е посочено името на деловодителя,
подпис с неизвестен автор.

ЧНД № 808/2019 г. – образувано на 22.04.2019 г. по внесено
искане на прокурор от РП – Пазарджик  на осн. чл. 64 ал.1 НПК за
вземане на МНО задържане под стража. Протокол от избор на съдия
– докладчик и разпореждане за насрочване и указания от същата
дата. Призовките са изпратени на същата дата. В с.з. на 22.04.2019 г.
е даден ход на делото,  приети са писмени доказателства, изслушани
са пренията на страните и след упражнено право на лична защита и
последна дума на обвиняемия съдът е постановил определение, с
което е взел мярка за неотклонение задържане под стража. Разяснил
е реда и срока за обжалване и е определил дата за с.з. в ОС –
Пазарджик. Има приложен стикер /липсва дата/, не е посочено името
на деловодителя, подпис с неизвестен автор. Препис е изпратен на
РП на същата дата.

ЧНД № 808/2019 г. – образувано на 22.04.2019 г. по внесено
искане на прокурор от РП – Пазарджик  на осн. чл. 64 ал.1 НПК за
вземане на МНО задържане под стража. Протокол от избор на съдия
– докладчик и разпореждане за насрочване и указания от същата
дата. Призовките са изпратени на същата дата. В с.з. на 22.04.2019 г.
е даден ход на делото,  приети са писмени доказателства, изслушани
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са пренията на страните и след упражнено право на лична защита и
последна дума на обвиняемия съдът е постановил определение, с
което е взел мярка за неотклонение задържане под стража. Разяснил
е реда и срока за обжалване и е определил дата за с.з. в ОС –
Пазарджик. Има приложен стикер /липсва дата/, не е посочено името
на деловодителя, подпис с неизвестен автор. Препис е изпратен на
РП на същата дата.

ЧНД № 2106/2019 г., образувано на 08.11.2019 г. по искане на
началника на РУ – Септември за издаване на разрешение за
принудително извършване на полицейска регистрация на осн. чл. 68
от ЗМВР. Протокол от избор на съдия- докладчик от същата дата. С
определение от 12.11.2019 г. съдът е разрешил извършване на
действията. Препис от определението е изпратен на същата дата.

ЧНД № 2009/2019 г. – образувано на 29.10.2019 г. по искане на
чужд съд за изпълнение на съдебна поръчка - връчване на книжа и
разпит. Протокол от избор от същата дата. Разпореждане от
28.02.2019 г. (вместо 29.10.2019 г.) за насрочване и указания за
призоваване. Призовката е изпратена на 07.11.2019 г. Върната е на
15.11.2019 г. с отбелязване, че на посочения адрес, по данни на
живущи, няма такова лице. С разпореждане от 19.11.2019 г.,
написано ръкописно върху призовката, е указано да се изиска
справка за постоянен и настоящ адрес. С разпореждане от 22.11.2019
г., изписано ръкописно върху справка за предоставяне на данни по
реда на Наредба №14/2009 г., е указано да се изискат данни от
сектор БДС при ОД на МВР – Пазарджик съществува ли валидно
издаден международен паспорт на лицето. Разпореждането не е
мотивирано. В с.з. на 27.11.2019 г. не е даден ход поради неявяване
на лицето за предявяване на документи, нередовно призовано. За
събиране на писмени доказателства съдът е отложил делото.
Призовка е изпратена на същата дата. В с.з. на 13.12.2019 г. не е
даден ход на делото и производството е прекратено поради
невъзможност да бъде изпълнена поръчката, тъй като лицето не
може да бъде намерено на известните адреси. С писмо от 13.12.2019
г. материалите по съдебната поръчка и препис от протокола за
съдебното заседание от 13.12.2019 г. са изпратени на МП. Има
приложен стикер.

Дела, разгледани от съдия Таня Петкова
НОХД № 1721/2017 г., образувано на 25.09.2017 г. по внесен

ОА за извършено престъпление по чл. 343б, ал. 1 НК. Протокол от
избор на съдия-докладчик от същата дата. Разпореждане от
27.09.2017 г. за насрочване и указания за страните. С разпореждане
от 31.10.2017 г. делото е пренасрочено за 15.11.2017 г. поради
невъзможност на защитника да се яви. Представени са



98

доказателства. В с.з. не е даден ход на делото и е отложено за
провеждане на разпоредително заседание съгласно изменението в
НПК. Съобщения са изпратени на 17.11.2017 г. В р.з. на 18.12.2017 г.
не е даден ход - неявяване на защитника, от когото е постъпила
молба на същата дата с искане за отлагане поради невъзможност да
участва в с.з., представени са доказателства. В р.з. на 17.01.2018 г. е
даден ход и по съображения за допуснати съществени процесуални
нарушения съдебното производство е прекратено и делото е върнато
на прокурор.

След отстраняване на допуснатите СПН е внесен нов ОА и на
16.02.2018 г. е образувано НОХД № 258/2018 г. Протокол от избор
на съдия-докладчик от същата дата. Разпореждане от 20.02.2018 г. за
насрочване на р.з. и указания на страните, вкл. и за въпросите по чл.
248 НПК. На 26.03.2018 г. е даден ход на р.з., обсъдени са всички
въпроси от предвидените в НПК и по съображения, че не са налице
основанията за незабавно разглеждане на делото на осн. чл. 252, ал.
2 НПК съдът е насрочил с.з. в едномесечен срок. В с.з. на 25.04.2018
г. е даден ход на делото, разпитани са свидетели, прието е
заключението на съдебно-химическа /токсикологична/ експертиза и
за събиране на доказателства е отложено. В с.з. на 04.06.2018 г. е
даден ход, приети са писмени доказателства и за събиране на
доказателства е отложено. В с.з. на 09.07.2018 г. е даден ход,
прочетени са показания на свидетел, дадени на ДП, и е приключено
съдебното следствие. След изслушване пренията на страните съдът е
обявил присъдата, с която е признал подсъдимия за виновен и му е
наложил наказание лишаване от свобода за срок от 4 месеца с
приложение на чл. 66, ал. 1 от НК и наказание лишаване от право да
управлява МПС за срок от 1 г. и 2 м. Преписи са изпратени на
компетентните институции на 26.07.2018 г.

НОХД № 434/2018 г., образувано на 16.03.2018 г. по внесен
ОА за извършено престъпление по чл. 308, ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 20,
ал.  2  и ал.  4,  вр.  чл.  26,  ал.  1  от НК срещу двама обвиняеми.
Протокол от избор на съдия-докладчик от същата дата – Димитър
Бишуров. На 19.03.2018 г. съдията-докладчик се е отвел от
разглеждане на делото на осн. чл. 29, ал. 2 НПК. Протокол от избор
на съдия-докладчик от същата дата – Красимир Лесенски, който
също се е отвел от разглеждане на делото на осн. чл. 29, ал. 2 НПК с
разпореждане от 21.03.2018 г. Протокол от избор на съдия-
докладчик от същата дата- Таня Петкова. Разпореждане от
28.03.2018 г. за насрочване на р.з. и указания, вкл. и за въпросите по
чл. 248 НПК. Приложена е справка за разпределение на съдебните
заседатели от 19.04.2018 г. В р.з. на 23.04.2018 г. е даден ход на
делото, обсъдени са всички въпроси от предвидените. Съдът е
изложил подробни съображения за необходимостта съдебното
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производство да се прекрати и делото да се върне на прокурора за
отстраняване на съществени процесуални нарушения, допуснати на
ДП. С определение от 22.05.2018 г. по ВЧНД № 358/2018 г. състав
на ОС-Пазарджик е потвърдил протоколното определение на РС.
Препис от влязлото в сила определение е изпратен на РП на
25.05.2018 г.

След връщане на делото от прокурора с нов ОА е образувано
НОХД № 899/2018 г., образувано на 01.06.2018 г. срещу двама
обвиняеми за извършено престъпление по чл. 308, ал. 2, вр. ал. 1, вр.
чл.  20,  ал.  2  и ал.  4,  вр.  чл.  26,  ал.  1  от НК.  Протокол от избор на
съдия-докладчик от същата дата. Разпореждане от 08.06.2018 г. за
насрочване и указания, вкл. и за въпросите по чл. 248 НПК. В р.з. на
11.07.2018 г. е даден ход, назначен е служебен защитник на
подсъдим, обсъдени са всички въпроси от предвидените в НПК и
след изслушване становището на страните съдът с немотивирано
определение  е приел, че са налице основанията по чл. 252, ал.1 НПК
за разглеждане на делото незабавно при условията и по реда на гл.
27 НПК – чл. 371, т. 2. Изпълнил е процесуалните си задължения по
чл. 372 НПК. Подсъдимите са заявили, че се признават за виновни,
признават фактите, изложени в обстоятелствената част на ОА и са
съгласни да не се събират доказателства за тях. Приети са
доказателства и е приключено съдебното следствие. След
изслушване пренията на страните, упражнено право на лична защита
и последна дума на подсъдимите съдът е обявил постановената
присъда, с която ги е признал за виновни, освободил ги е от
наказателна отговорност на основанията по чл. 78а от НК и е
наложил административно наказание глоба в размер на 1300 лв. на
всеки един. Преписи от влязлата в сила присъда са изпратени на
компетентните институции на 01.08.2018 г.

НОХД № 545/2018 г., образувано на 02.04.2019 г. по внесен
ОА за извършено престъпление по чл. 354а, ал. 3, пр. 2, т. 1 НК.
Протокол от избор на съдия-докладчик от същата дата.
Разпореждане от 05.04.2019 г. за насрочване на р.з. и указания за
страните, вкл. и за въпросите по чл. 248 от НПК. Указанията са
изпълнени на същата дата. В р.з. на 14.05.2019 г. е назначен
служебен защитник при условията по чл. 94, ал. 1 т.6 НПК, обсъдени
са всички въпроси от предвидените в НПК и на осн. чл. 252, ал. 1
НПК съдът е пристъпил към незабавно разглеждане на делото при
условията и по реда на глава 27 – чл. 371, т.2 НПК. Изпълнил е
процесуалните си задължения по чл. 372 НПК. Подсъдимият е
заявил, че разбира обвинението и се признава за виновен, признава
изцяло фактите, изложени в обстоятелствената част на ОА и е
съгласен да не се събират доказателства за тях. Съдът е приел
писмени доказателства и е приключил съдебното следствие. След
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изслушване пренията на страните, упражнено право на лична защита
и последна дума на подсъдимия съдът е обявил присъдата, с която го
е признал за виновен за извършено престъпление по чл. 354а, ал. 5,
вр. ал. 3, т.1 НК и му е наложил наказание глоба в размер на 500 лв.
/не е оправдан по първоначално повдигнатото обвинение/. Препис от
влязлата в сила присъда е изпратен на компетентните институции на
01.06.2019 г.

НОХД № 548/2018 г., образувано на 02.04.2018 г. по внесен
ОА за извършено престъпление по чл. 354а, ал. 3, т.1 НК. Протокол
от избор на съдия-докладчик от същата дата. Разпореждане от
05.04.2018 г. за насрочване на р.з. и указания за страните, вкл. и за
въпросите по чл. 248 НПК. Приложена е справка за разпределение
на съдебни заседатели от 10.05.2018 г. В р.з. на 14.05.2018 г. е даден
ход, разяснени са правата само на подсъдимия, вместо на страните,
обсъдени са всички въпроси от предвидените в НПК и делото е
отложено, като е дадена възможност на подсъдимия да си
упълномощи защитник с оглед възможността да бъде разгледано по
реда на гл. 27 НПК. В с.з. на 28.05.2018 г. е даден ход на делото
/Няма мотиви за приложимостта на правилата за провеждане на
съкратено съдебно следствие с оглед обвинението и предвиденото
наказание/ и е разгледано при условията по чл. 371, т. 2 НПК.
Подсъдимият е заявил, че разбира обвинението, признава се за
виновен, признава изцяло фактите, изложени в обстоятелствената
част на ОА и е съгласен да не се събират доказателства. Приключено
е съдебното следствие и след изслушване пренията на страните,
упражнено право на лична защита и последна дума съдът е обявил
постановената присъда, с която е признал подсъдимия за виновен за
извършено престъпление по чл. 354а, ал. 5 НК, вр. чл. 354а, ал. 3, т. 1
НК и на основанията по чл. 78а НК го е освободил от наказателна
отговорност с налагане на административно наказание глоба. /не е
оправдан по първоначално повдигнатото обвинение/. Преписи от
влязлата в сила присъда са изпратени на компетентните институции
на 15.06.2018 г.

НОХД № 551/ 2018 г., образувано на 03.04.2018 г. по ОА за
извършено престъпление от две лица по чл.198 вр. чл.26, ал.1 вр.
чл.20, ал., вр. 2 чл.63, ал.1, т.3 НК, внесен след връщане на делото с
определение от р.з. на прокурор с определение, постановено по
НОХД № 2246/ 2018 г. за отстраняване на допуснати на ДП
съществени процесуални нарушения, потвърдено с определение по
ВЧНД № 182/ 2018 г. на ОС - Пазарджик. Разпореждане  от
05.04.2018 г. за насрочване и указания, включително и за въпросите
по чл.248 НПК. Протокол от избор на съдия-докладчик от същата
дата. В р.з. на 14.05.2018 г. не е даден ход поради неявяване на
защитници на непълнолетните подсъдими и неизпълнена процедура
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по призоваване на пострадалите. Делото е отложено с указания за
реда и начина на призоваване. В р.з. на 25.06.2018 г. е даден ход,
изслушани са становищата на страните. Съдът е изложил
съображения по предвидените въпроси и е обосновал решението си
да се пристъпи към незабавно разглеждане на делото по реда на гл.
27 НПК – чл.371, т.2 НПК. Разяснени са правата на подсъдимите по
чл.371, т.2 НПК, приети са писмените доказателства, приключено е
съдебното следствие. След изслушване на съдебните прения,
упражнено право на лична защита от подсъдимите и на последна
дума съдът се е оттеглил на тайно съвещание за постановяване на
присъдата. Обявил я е в присъствието на страните, признал е
подсъдимите за виновни по повдигнатото им обвинение и при
условията по чл.58а, ал.1 НК ги е осъдил на 1 г. лишаване от свобода
с приложението на чл.69 вр. чл.66, ал.1 НК. Произнесъл се е по
чл.189, ал.3 НПК и е възложил възпитателната работа на
наблюдателната комисия при община Пазарджик. При решаване на
въпроса за вида и размера на наказанието на двамата подсъдими
съдът не е обсъдил индивидуализиращите обстоятелства, относими
за всеки един поотделно (с оглед изискванията по чл.301, ал.2 НПК).
Преписи от присъдата и бюлетина за съдимост са изпратени на
19.07.2018 г.

НОХД № 1018/2018 г., образувано на 27.06.2018 г. по внесен
ОА за извършено престъпление по чл. 343б, ал. 3 НК. Протокол от
избор на съдия-докладчик от същата дата. По искане на съдията-
докладчик поради запълнен график на съдебните заседания до
началото на съдебната ваканция председателят на съда на 03.07.2018
г. е разрешил насрочването на делото в срок до три месеца
Разпореждане от 03.07.2018 г. за насрочване на р.з., указания за
страните, вкл. и за въпросите по чл. 248 НПК. В р.з. на 19.09.2018 г.
е даден ход, обсъдени са всички въпроси от предвидените в НПК.
Съдът е приел, че не са налице основанията за разглеждане на
делото незабавно и на осн. чл. 252, ал. 2 НПК е насрочил с.з. в
едномесечен срок. В с.з. на 17.10.2018 г. е даден ход, разпитани са
свидетели, приети са писмени доказателства и е приключено
съдебното следствие. След изслушване пренията на страните и
упражнено право на лична защита и последна дума на подсъдимия
съдът е обявил постановената присъда, с която го е признал за
виновен и му е наложил наказание лишаване от свобода за срок от 3
м. с приложение на чл. 66, ал. 1 от НК и наказание лишаване от
право да управлява МПС за срок от 7 месеца. /Не е определено от
кога започват сроковете/. С решение от 31.01.2019 г. по ВНОХД №
789/2018 г. на ОС – Пазарджик е потвърдена присъдата. Преписи от
влязлата в сила присъда и решението на ОС са изпратени на
компетентните институции на 05.02.2019 г.
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НОХД № 1449/2018 г., образувано на 29.08.2018 г. по внесен
ОА за извършено престъпление по чл. 196, ал.1, т.2, вр. чл. 195, ал. 1,
т.  4,  вр.  чл.  194,  ал.  1,  вр.  чл.  29,  ал.  1,  б.  „б“  от НК.  Протокол от
избор на съдия-докладчик от същата дата. Разпореждане от
30.08.2018 г. за насрочване на р.з. и указания, вкл. и за въпросите по
чл. 248 НПК. В р.з. на 30.10.2018 г. е даден ход, обсъдени са всички
въпроси от предвидените в НПК. Съдът е дал възможност
подсъдимият да възстанови вредите от престъплението с цел
сключване на споразумение и е отложил делото. В с.з. на 05.11.2018
г. е дал ход на делото и с немотивирано определение го е разгледал
по реда и при условията по гл. 27 НПК – чл. 371, т. 2 при спазване на
процесуалните изисквания. Приключил е съдебното следствие и
след изслушване пренията на страните, упражнено право на лична
защита и на последна дума на подсъдимия съдът е обявил
постановената присъда, с която го е признал за виновен за
извършено престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 4 и т. 7, вр. чл. 194, ал.
1,  вр.  чл.  28,  ал.  1  НК и на основанията по чл.  58а,  ал.  4  НК му е
наложил наказание лишаване от свобода. Оправдал го е по
първоначално повдигнатото обвинение. Произнесъл се е по
въпросите по чл. 57, ал.1 от ЗИНЗС, чл. 189 НПК и за веществените
доказателства.

НОХД  № 97/ 2019 г., образувано на 14.01.2019 г. по внесен
ОА за извършено престъпление по чл. 354а, ал. 3, т.1 вр. чл.26, ал.1
НК. Протокол от избор на съдия-докладчик от същата дата.
Разпореждане от 16.01.2019 г. за насрочване на р.з. и указания за
страните, вкл. и за въпросите по чл.248 НПК. В р.з. на 11.02.2019 г. е
даден ход при условията на чл.269, ал.3, т.4, б. „а“ НПК. Изслушани
са становищата на страните по всички въпроси от предвидените в
НПК. Съдът е изложил подробни съображения за наличие на
основания делото да се разгледа и при условията на чл.252, ал.2
НПК го е насрочил. В с.з. на 06.03.2019 г. е даден ход на делото при
условията по чл.269, ал.3, т.4, б. „а“ НПК, разпитани са свидетели,
прочетени са показания на свидетели, дадени на ДП, приети са
заключенията на изготвените химически експертизи по ДП. С оглед
искането на защитника за изслушване на вещо лице, съдът е
отложил делото. Указанията за призоваване са изпълнени на същата
дата.  В с.з.  на 10.04.2019  г.  е даден ход на делото,  изслушано е
вещото лице, приключено е съдебното следствие. След изслушване
на съдебните прения съдът е обявил постановената присъда, с която
е признал подсъдимия за виновен по повдигнатото обвинение и при
условията по чл.55 НК му е наложил наказание лишаване от свобода
за срок от 10 мес. ,,Произнесъл се е по въпросите по чл.57, чл. 354а,
ал.6, чл.53, ал.1, б. „а“ НК и за размера на дължимите разноски. С
решение от 11.07.2019 г. по ВНОХД № 405/2019 г. на ОС –
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Пазарджик е потвърдена присъдата. Преписи са изпратени на
компетентните институции на 19.07.2019 г.

НОХД  № 1990/ 2019 г. (БП), образувано на 25.10.2019 г. по
внесен ОА за извършени престъпления по чл. 343б, ал. 1 и по
чл.343в, ал.2 НК. Протокол от избор на съдия-докладчик от същата
дата. Разпореждане от същата дата за насрочване и указания.
Призовките са изпратени на същата дата. В с.з. на 30.10.2019 г. е
даден ход на делото. По искане на подсъдимия за назначаване на сл.
защитник и сключване на споразумение делото е отложено. Връчен
е препис от ОА. В с.з. на 07.11.2019 г. е даден ход на делото.
Допусната е поправка на фактическа грешка, отнасяща се до датата
на влизане в сила на НП, назначен е за сл. защитник определеният от
АК адвокат. Представен е проект на споразумение за решаване на
делото при условията по чл. 384, ал. 1 НПК. Подсъдимият е запознат
с въпросите по чл.382, ал.4 НПК. Вписано е окончателното
споразумение, според което при условията по чл.55, ал.1 НК е
наложено наказание лишаване от свобода за срок от 11 месеца и на
осн. чл.55, ал.3 НК не е наложено кумулативно предвиденото
наказание глоба. За престъплението по чл.343в, ал.2 НК при
условията по чл.55, ал.1, т.1 и ал.2 НК – наказание лишаване от
свобода за срок от 11 месеца и наказание глоба в размер на 250 лв.
Приложен е чл.23, ал.1 и ал.3 НК и чл.66, ал.1 НК за наказанието
лишаване от свобода със срок на изпитание 3 години (Не е
определено от кога започва). На осн. чл.382, ал.7 НПК
споразумението е одобрено. Преписи са изпратени на компетентните
институции на 08.11.2019 г.

НОХД № 131/2018 г./БП/, образувано на 26.01.2018 г. по
внесено споразумение за решаване на делото на осн. чл. 381, ал. 1
НПК за извършено престъпление по чл. 343б, ал. 1 НК. Протокол от
избор на съдия-докладчик от 29.01.2018 г. Разпореждане от
30.01.2018 г. за насрочване и указания. Призовките са изпратени на
същата дата. В с.з. на 01.02.2018 г. е даден ход на делото, разяснени
са правата на обвиняемия. Заявил е, че разбира обвинението,
признава се за виновен, разбира последиците от споразумението,
съгласен е с тях, доброволно го е подписал и се отказва от
разглеждане на делото по общия ред. На осн. чл. 382, ал. 7 НПК
съдът е одобрил постигнатото между страните споразумение.
Заверени преписи са изпратени на компетентните институции на
същата дата.

НОХД № 244/2019 г., образувано на 07.02.2019 г. по внесено
споразумение за решаване на делото на осн. чл. 381, ал.1 НПК за
извършено престъпление по чл. 343б, ал. 1 НК. Протокол от избор
на съдия-докладчик от 08.02.2019 г. Разпореждане от същата дата за
насрочване и указания. В с.з. на 14.02.2019 г. е даден ход, съдът е
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изпълнил процесуалните си задължения по чл. 382, ал. 4 НПК.
Обвиняемата е заявила, че разбира обвинението, признава се за
виновна, разбира последиците от споразумението, доброволно го е
подписала и се отказва от разглеждане на делото по общия ред. На
осн. чл. 382, ал. 7 НПК съдът е одобрил постигнатото между
страните споразумение и е прекратил производството по делото.
Преписи са изпратени на компетентните институции на същата дата.

НЧХД № 1567/2018 г., образувано на 18.09.2018 г. по тъжба за
извършено престъпление по чл. 130, ал. 1 НК. Протокол от избор на
съдия-докладчик от 19.09.2018 г. Разпореждане от същата дата за
насрочване и указания. В с.з. на 10.10.2018 г. не е даден ход на
делото – подсъдимият не се е явил, нередовно призован. /Призовката
е върната на 01.10.2018 г. в цялост с отбелязване, че лицето не живее
на адреса. С разпореждане от 03.10.2018 г. съдията-докладчик е
указал да се изиска справка от НБД „Население“ за актуален адрес.
В с.з. на 21.11.2018 г. не е даден ход на делото. Съдът е отменил
разпореждането от 19.09.2018 г. за даване ход на частната тъжба по
съображения, че не отговаря на изискванията за съдържание по чл.
81, ал.1 от НПК и е оставил тъжбата без движение с указания да се
отстранят нередовностите в 15-дневен срок. С разпореждане от
13.12.2018 г. е прекратил производството поради неизпълнение на
указанията. По жалба на частния тъжител от 27.12.2018 г. срещу
разпореждането за прекратяване делото е изпратено на ОС –
Пазарджик. С определение от 29.01.2019 г. по ВЧНД № 848/2018 г.
съдът е отменил разпореждането на РС и е върнал делото за
продължаване на процесуалните действия.

С разпореждане от 01.02.2019 г. делото е насрочено. В с.з. на
27.02.2019 г. е даден ход, разпитани са свидетели и за събиране на
други доказателства е отложено. В с.з. на 10.04.2019 г. е даден ход,
разпитан е свидетел, приключено е съдебното следствие и след
изслушване на пренията на страните, упражнено право на лична
защита и последна дума на подсъдимия съдът е обявил присъдата си,
с която го е признал за виновен, освободил го е от наказателна
отговорност на основанията по чл. 78а, ал. 1 от НК и му е наложил
административно наказание глоба. Препис е изпратен на служба
„Бюро съдимост“ на 07.06.2019 г.

НЧХД № 2019/2018 г., образувано на 03.12.2018 г. по тъжба за
извършени престъпления по чл. 130, ал. 1 и ал. 2 и по чл. 148, ал.1,
вр. чл. 146 НК. Протокол от избор на съдия-докладчик от същата
дата. С разпореждане от 05.12.2018 г. тъжбата е оставена без
движение, като е указан срок за отстраняване на нередовностите.
Разпореждане от 20.12.2018 г. за насрочване и указания. На
24.01.2019 г. е постъпила молба от защитниците с искане за
отсрочване на делото поради служебни ангажименти по дела в РС –
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Пловдив и ОС – Пазарджик. С разпореждане от 25.01.2019 г.,
написано ръкописно върху молбата, делото е отсрочено за
18.02.2019 г. Указано е да представят доказателства за служебната
им ангажираност до датата на следващото с.з. В с.з. на 18.02.2019 г.
е даден ход на делото. Частният тъжител не е конституиран като
граждански ищец. Приети са писмени доказателства и веществено
доказателство. За разпит на свидетели и предявяване на веществено
доказателство делото е отложено. В с.з. на 03.04.2019 г. е даден ход,
приети са веществени доказателства, разпитани са подсъдимият и
свидетели. За събиране на писмени доказателства делото е
отложено. В с.з. на 27.05.2019 г. е даден ход, приети са писмени
доказателства, веществено доказателство, възпроизведени са
веществени доказателства и за събиране на доказателства е
отложено. В с.з. на 03.07.2019 г. е даден ход, разпитан е свидетел.
Прието е заключението на СМЕ и е приключено съдебното
следствие. След изслушване пренията на страните, упражнено право
на лична защита и последна дума на подсъдимата съдът е обявил
постановената  присъдата, с която я е признал за виновна по
повдигнатите обвинения. Мотивите са обявени на 30.08.2019 г. С
решение от 19.11.2019 г. по ВНЧХД № 616/2019 г. на ОС –
Пазарджик присъдата е потвърдена. Преписи от влязлата в сила
присъда на РС и решение на ОС – Пазарджик са изпратени на РП на
26.11.2019 г.

АНД № 894/2018 г., образувано на 31.05.2018 г. по внесено
постановление с предложение за освобождаване от наказателна
отговорност с налагане на административно наказание за извършено
престъпление по чл. 354а, ал. 3, т. 1 НК. Протокол от избор на
съдия-докладчик от същата дата. Разпореждане от 04.06.2018 г. за
насрочване и указания. Призовките са изпратени на 05.06.2018 г. В
с.з. на 13.06.2018 г. е даден ход на делото, разяснени са правата на
обвиняемата по чл. 55, чл. 94, чл. 115, ал. 4 и чл. 274 от НПК.
Разпитана е, приети са доказателства и е приключено съдебното
следствие. След изслушване пренията на страните, упражнено право
на лична защита и последна дума на обвиняемата съдът е обявил
решението си, с което я е признал за виновна, освободил я е от
наказателна отговорност на основанията по чл. 78а от НК и е
наложил административно наказание глоба. Не е разяснил реда за
обжалване и протестиране и протоколът за съдебното заседание не е
приключен съгласно чл. 311, ал. 1, т. 7 НПК. Определението по чл.
309 от НПК не е мотивирано и неправилно е включено в
съдържанието на протокола за с.з. Препис от решението е изпратен
на РП на 13.07.2018 г.

АНД № 485/2019 г., образувано на 25.04.2019 г. по внесено
постановление с предложение за освобождаване от наказателна
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отговорност с налагане на административно наказание по чл. 78а НК
за извършено престъпление по чл. 354а, ал. 5, вр. ал. 3, т. 1 НПК.
Протокол от избор на съдия-докладчик от същата дата.
Разпореждане от 02.05.2019 г. за насрочване и указания. В с.з. на
25.05.2019 г. е даден ход на делото, приети са писмени
доказателства, изслушани са пренията на страните и след упражнено
право на лична защита и последна дума на обвиняемия съдът е
обявил постановеното решение, с което го е признал за виновен, на
основанията по чл. 78а НК го е освободил от наказателна
отговорност и му е наложил административно наказание глоба.
Преписи от влязлото в сила решение са изпратени на компетентните
институции на 13.06.2019 г.

АНД № 1272/2019 г., образувано на 03.07.2019 г. по жалба
срещу НП, издадено от директора на ТД на НАП – Пловдив.
Протокол от избор на съдия-докладчик и разпореждане за
насрочване и указания от същата дата. Призовките са изпратени на
04.07.2019 г. В с.з. на 30.09.2019 г. е даден ход, приети са писмени
доказателства. За разпит на свидетели делото е отложено. В с.з. на
11.11.2019 г. е даден ход, разпитани са свидетелите и за събиране на
допуснатите писмени доказателства делото е отложено. В с.з. на
13.01.2020 г. е даден ход, приети са представените писмени
доказателства като относими към предмета на делото. С молба АНО
е направил искане за отправяне на преюдициално запитване до Съда
на Европейския съюз за разрешаването на правния спор. Съдът е
изложил подробни съображения за основателността на искането и с
мотивирано определение е отправил преюдициално запитване до
Съда на Европейския съюз по три изчерпателно посочени въпроса и
е спрял производството по делото. С писмо, получено в съда на
08.04.2019 г., Секретариатът на Съда на Европейския съюз е
уведомил, че производството по преюдициално дело № С-49/20 г. е
спряно и за по-нататъшния ход на производството съдът ще бъде
уведомен.

АНД № 1867/2019 г., образувано на 11.10.2019 г. по жалба
срещу НП, издадено от началник ОО“АА“ в ГД „АИ“ – Пазарджик.
Протокол от избор на съдия-докладчик и разпореждане за
насрочване  от същата дата. В с.з. на 30.10.2019 г. е даден ход на
делото, разпитан е свидетел, приети са писмени доказателства и след
изслушване пренията на страните съдът е обявил, че ще се произнесе
с решение в срок. С решение от 20.12.2019 г. НП е отменено като
незаконосъобразно. Препис от влязлото в сила решение е изпратен
на АНО на 27.01.2020 г.

ЧНД № 1017/2018 г., образувано на 27.06.2018 г. по жалба
срещу постановление на прокурор от РП – Пазарджик за спиране на
наказателното производство на осн. чл. 244 НПК. Протокол от избор
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на съдия-докладчик от същата дата. С определение от 29.06.2018 г.
съдът е оставил жалбата без разглеждане като недопустима –
подадена е след предвидения срок. Препис от определението е
изпратен на РП на същата дата.

ЧНД № 1381/2018 г., образувано на 17.08.2018 г. по жалба
срещу постановление за прекратяване на наказателно производство
на прокурор от РП – Пазарджик на осн. чл. 243 НПК. Протокол от
избор на съдия-докладчик от същата дата. С определение от
13.09.2018 г. е отменено постановлението за прекратяване и делото е
върнато на РП – Пазарджик за изпълнение на указанията.  С
определение от 29.10.2018 г. по ВЧНД № 714/2018 г. на ОС –
Пазарджик е потвърдено определението на РС.  Преписи от
определението на РС и ОС са изпратени на РП – Пазарджик на
31.10.2018 г.

ЧНД № 1613/2019 г., образувано на 19.08.2019 г. по жалба
срещу постановление на прокурор от РП – Пазарджик за
прекратяване на наказателно производство. Протокол от избор на
съдия-докладчик от същата дата. С определение от 17.09.2019 г. е
потвърдено постановлението по съображения, че са извършени
всички действия по разследването, но не са установени елементи от
състава на престъплението по чл. 323 НК.

ЧНД № 378/2018 г., образувано на 08.03.2018 г. по внесено
искане на същата дата /без посочен час на постъпване/ на осн. чл.
161 ал. 2 НПК за одобряване на протокол за извършено претърсване
и изземване. Протокол от избор на съдия-докладчик от същата дата.
С определение от същата дата съдът е одобрил протокола за
извършените действия по разследването на 07.03.2018 г. за времето
от 10.00 ч. до 11.00 ч. Препис на РП е изпратен на същата дата.

ЧНД № 122/2018 г., образувано на 25.01.2018 г. по молба на
защитник за изменение на МНО на осн. чл. 65, ал. 1 НПК. Протокол
от избор на съдия- докладчик от същата дата. Разпореждане от
26.01.2018 г. за насрочване. Призовки са изпратени на същата дата.
В с.з. на 29.01.2018 г. не е даден ход на делото. Съдът е докладвал
молба от защитника с приложени доказателства, с която уведомява,
че не може да се яви по здравословни причини и делото е отложено.
В с.з. на 31.01.2018 г. е даден ход на делото, изслушани са
становищата на страните, съдебните прения, упражнено е правото на
лична защита и последна дума на обвиняемия. Съдът е обявил
определение, с което е оставил искането без уважение. С протоколно
определение от 06.02.2018 г. по ВЧНД № 98/2018 г. на ОС –
Пазарджик по съображения, че искането е на осн. чл. 65, ал. 1 НК, а
мярката за неотклонение задържане под стража вече е изменена с
постановление на прокурор по друго ДП, съдът е прекратил
производството по делото. Препис на РП е изпратен на 07.02.2018 г.
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ЧНД № 2405/2019 г., образувано на 19.12.2019 г. по искане на
прокурор от РП – Пазарджик за вземане на мярка за неотклонение
задържане под стража на осн. чл. 64, ал. 1 НПК. Протокол от избор
на съдия-докладчик от същата дата. В с.з. на 19.12.2019 г. е даден
ход, изслушани са становищата на страните и съдебните прения. С
определение е взета мярка за неотклонение задържане под стража на
обвиняемата при наличие на основанията по чл. 57 и чл. 58 НПК.
Разяснени са реда и срока за обжалване и е определена дата за
съдебно заседание в ОС. С определение от 23.12.2019 г. по ВЧНД №
801/2019 г. на ОС – Пазарджик е потвърдено определението на РС.

ЧНД № 2215/2019 г., образувано на 15.11.2019 г. по искане на
обвиняем чрез защитник за изменение на МНО на осн. чл. 65, ал. 1
НПК. Протокол от избор на съдия- докладчик и разпореждане за
насрочване от същата дата. Призовки са изпратени на същата дата. С
разпореждане от 15.11.2019 г. съдията-докладчик е отсрочил делото
- постъпила молба от защитника с искане за отлагане поради
ангажираност по други дела /не са представени доказателства/. В с.з.
на 21.11.2019 г. е даден ход на делото, приети са писмени
доказателства. След изслушване на съдебните прения, упражнено
право на лична защита и последна дума на обвиняемия съдът е
обявил определението, с което е оставил искането без уважение.
Разяснил е реда и срока за обжалване и е определил дата за с.з. в ОС
- Пазарджик. С определение от 28.12.2019 г. по ВЧНД № 743/2019 г.
е потвърдено определението на РС. Препис на РП е изпратен на
02.12.2019 г.

ЧНД № 1332/2019 г., образувано на 10.07.2019 г. по
предложение на прокурор от РП – Пазарджик за произнасяне по
реда на чл. 306, ал. 1 НПК. Протокол от избор на съдия-докладчик от
същата дата. Разпореждане от 11.07.2019 г. за насрочване, лица за
призоваване и указания за изискване на справка за съдимост и от АК
да определи адвокат за назначаване като служебен защитник при
условията по чл. 94, ал. 1, т. 6 НПК. Призовки са изпратени на
12.07.2019 г. Приложена справка за разпределение на съдебни
заседатели от 27.09.2019 г. В с.з. на 30.09.2019 г. е даден ход, приети
са доказателствата, изслушани са пренията на страните и след
съвещание е обявено постановеното определение, с което е
наложено едно общо наказание, най-тежкото от определените по
влезли в сила присъди по две НОХД, определен е режим за
изтърпяване, приложен е чл. 25, ал. 2 НК. Препис от влязлото в сила
определение е изпратен на компетентните институции на 16.10.2019
г.

Дела, разгледани от съдия Красимир Комсалов
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НОХД № 253/2018 г., образувано на 16.01.2018 г. по внесен
ОА за извършено престъпление по чл. 129, ал. 2, вр. с ал. 1 НК.
Приложен протокол за корекция на техническа грешка от 16.02.2018
г. /при избор на група на разпределение/. Протокол от избор на
съдия-докладчик от същата дата. Разпореждане от 20.02.2018 г. за
насрочване на р.з. и указания, вкл. и за въпросите по чл. 248 от НПК.
Приложена справка за разпределение на съдебни заседатели от
07.03.2018 г. На 08.03.2018 г. е даден ход на р.з., обсъдени са всички
въпроси от предвидените в НПК и на осн. чл. 252, ал.1 от НПК съдът
е постановил мотивирано определение за незабавното разглеждане
на делото при условията и по реда на гл. 27 НПК – чл. 371, т. 2.
Подсъдимият е заявил, че разбира обвинението, признава се за
виновен, признава изцяло фактите, описани в обстоятелствената
част на ОА и е съгласен да не се събират доказателства за тези
факти. Приключено е съдебното следствие. След изслушване
пренията на страните, упражнено право на лична защита и последна
дума съдът е обявил постановената присъда, с която е признал
подсъдимия за виновен по повдигнатото му обвинение – осъдил го е
на 1 г. и 4 м. лишаване от свобода и на осн. чл. 66, ал. 1 НК е
отложил изтърпяването на наказанието за срок от 4 години.
Произнесъл се е по въпросите по чл. 53, ал. 1 б.“а“ от НК и по
размера на дължимите разноски. С решение от 10.05.2018 г. по
ВНОХД № 267/2018 г. на ОС – Пазарджик е изменена присъдата на
РС, като е отменена в частта за приложението на чл. 66, ал. 1 НК и е
определен режим за изтърпяване. Препис от влязлата в сила присъда
е изпратен на компетентните институции на 18.05.2018 г.

НОХД № 416/ 2018 г., образувано на 13.03.2018 г. по ОА за
извършено престъпление по чл.172б, ал.1 НК, внесен след връщане
на делото с определение от р.з. на прокурор, постановено по НОХД
№ 2368/ 2017 г. на РС - Пазарджик за отстраняване на допуснати на
ДП съществени процесуални нарушения. Протокол от избор на
съдия-докладчик от същата дата – Ст. Михайлова Разпореждане  от
15.03.2018 г. за насрочване и указания, включително за въпросите по
чл.248 НПК. В р.з. на 14.04.2018 г. е даден ход. Според
съдържанието на протокола не са обсъдени от страните всички
въпроси от предвидените в НПК. Няма и мотивирано становище на
съда по тези въпроси и за решението при какви условия да се
разгледа делото. Насрочено е за разглеждане при условията по
чл.252, ал.2 НПК. В с.з. на 09.05.2018 г. е даден ход на делото,
разпитани са свидетели, прието е заключение на вещо лице и за
събиране на доказателства е отложено. В с.з.  на 06.06.2018 г. не е
даден ход на делото поради неявяване на пълномощника на
гражданския ищец при наличието на уважителни причини. В с.з. на
11.07.2018 г. е даден ход на делото, разпитани са свидетели,
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прочетено е заключението на вещото лице, изслушани са
обясненията му по конкретни въпроси и е прието, приети са писмени
доказателства. Приключено е съдебното следствие, изслушани са
съдебните прения, подсъдимата е упражнила правото на защита и на
последна дума. След постановяване на присъдата съдът я е обявил,
разяснил е срока за обжалване и е постановил определение без
мотиви по чл.309, ал.4 НПК. Признал е подсъдимата за виновна по
повдигнатото й обвинение и при условията по чл.54 НК а е осъдил
на 6 м. лишаване от свобода с приложението на чл.66, ал.1 НК.
Произнесъл се е по размера на гражданския иск, за размера на
дължимите разноски и на държавната такса и за веществените
доказателства. С решение от 18.10.2018 г. по ВНОХД № 609/2018 г.
състав на ОС – Пазарджик е отменил присъдата в частта за
гражданския иск и го е отхвърлил частично като неоснователен,
както и в частта за дължимата държавна такса, като е намалил
размера. Изменил е в частта за дължимите на ОД на МВР –
Пазарджик разноски, като ги е намалил. Потвърдил е в останалата
част. Констатирал е, че РС е допуснал нарушение на материалния
закон, неотстранимо от въззивната инстанция, като не е наложил
кумулативно предвиденото наказание глоба. Делото е върнато на РС
на 19.10.2018 г.

НОХД № 1515/2018 г., образувано на 11.09.2018 г. по внесен
ОА за извършено престъпление по чл. 234, ал.1 от НК. Протокол от
избор на съдия-докладчик и разпореждане за насрочване на р.з. и
указания, вкл. и за въпросите по чл. 248 НПК, от същата дата.
Приложена справка за разпределение на съдебни заседатели.
Съобщенията са изпратени на 12.09.2018 г. На 18.10.2018 г. е даден
ход на р.з., обсъдени са всички въпроси от предвидените в НПК.
След изслушване становищата на страните с мотивирано
определение  при условията на чл. 252, ал. 2 НПК е насрочено
делото за разглеждане при условията и по реда на гл. 20 НПК. В с.з.
на 25.10.2018 г. е даден ход в отсъствие на подсъдимия, уведомен от
упълномощения защитник, разпитан е свидетел, прието е
заключението на СОЕ, приети са писмени доказателства и съдебното
следствие е приключено. След изслушване на съдебните прения
съдът е обявил постановената присъда, с която подсъдимият е
признат за виновен по повдигнатото обвинение и му е наложено
наказание 1 г. лишаване от свобода, изтърпяването на което на осн.
чл. 66, ал. 1 НК е отложено за срок от 3 години и наказание глоба в
размер на 500 лв.. С определение от 29.09.2018 г. съдът се е
произнесъл за разноските, направени за вещото лице. Препис от
присъдата и бюлетин за съдимост са изпратени на компетентните
институции на 13.11.2018 г.
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НОХД /БП/№ 257/2018 г., образувано на 16.02.2018 г. по
внесен ОА за извършено престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК. /не е
поставен жълт етикет върху предната корица на делото/. Приложен
протокол от избор на съдия-докладчик от същата дата. Разпореждане
от 20.02.2018 г. за насрочване и указания. Призовките са изпратени
на същата дата. В с.з. на 22.02.2018 г. е даден ход, разяснени са
правата на подсъдимия по чл. 55,чл. 115, ал. 4 и чл. 274 НПК,
прочетени са показанията на неявилия се свидетел на осн. чл. 281,
ал. 5 и чл. 281, ал. 1, т. 5 НПК.  Приключено е съдебното следствие.
След изслушване пренията на страните, упражнено право на лична
защита и последна дума на подсъдимия е обявена постановената
присъда, с която е признат за виновен и на осн. чл. 343б, ал. 1 НК,
във вр. с чл. 55, ал. 1, т.1 от НК и чл. 55, ал. 3 НК е осъден на шест
месеца лишаване от свобода, изпълнението на което е отложено на
осн. чл. 66, ал.1 от НК за срок от три години /не е посочено от кога
започва/. На осн. чл. 343 г от НК подсъдимият е лишен от право да
управлява МПС за срок от една година. Според съдържанието на
протокола за с.з. не е обявен реда за обжалване /чл. 311, ал. 1, т. 7
НПК/. Определението по чл. 309 НПК за МНО не е мотивирано.
/Всеки акт на съда трябва да има мотиви съгласно чл. 34 НПК/. При
решаване на въпроса за наказанието лишаване от право да управлява
МПС съдът не е обсъдил данните от справката на КАТ за
поведението на подсъдимия като водач на МПС - съществено
индивидуализиращо обстоятелство. Препис от влязлата в сила
присъда е изпратен на РП – Пазарджик и на служба „Бюро
съдимост“ при РС – Пазарджик на 13.03.2018 г.

НОХД /БП/ № 1132/2018 г., образувано на 16.07.2018 г. по
внесен ОА за извършено престъпление по чл. 343в, ал. 2 от НК. /не е
поставен жълт етикет върху предната корица на делото/ Протокол от
избор на съдия-докладчик от същата дата. Разпореждане от
17.07.2018 г. за насрочване и указания. В с.з. на 19.07.2018 г. е даден
ход, прочетени са показанията на неявилия се свидетел, приети са
писмените доказателства и е приключено съдебното следствие. След
изслушване пренията на страните, упражнено право на лична защита
и на последна дума на подсъдимия съдът е обявил постановената
присъда, с която го е признал за виновен и на основанията по чл. 78а
от НК го е освободил от наказателна отговорност и му е наложил
административно наказание глоба в размер на 1000 лв. От
съдържанието на протокола за с.з. се установява, че не е обявен реда
за обжалване /чл.  311,  ал.  1,  т.  7  НПК/.  Определението по чл.  309
НПК за МНО не е мотивирано. Препис от влязлата в сила присъда е
изпратен на компетентните институции на 06.07.2018 г. /за писмата
до ОП ОСлО – Пазарджик и до служба „Бюро съдимост“ в РС –
Пазарджик, с които са изпратени преписите, липсва дата/.
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НОХД № 557/2018 г., образувано на 03.04.2018 г. по внесено
споразумение за решаване на делото на осн. чл. 381 от НПК за
извършено престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 4 и т. 5, във вр. с чл.
194,  ал.  1,  във вр.  с чл.  26,  ал.  1  от НК.  /трима обвиняеми,  по
отношение на един обвинението е във вр. с чл. 63, ал. 1, т. 3 НК, за
втори обвинението е и по чл. 195, ал. 1, т. 7 във вр. с чл. 28, ал. 1 от
НК/. Протокол от избор на съдия-докладчик от същата дата.
Разпореждане от 04.04.2018 г. за насрочване и указания, които са
изпълнени на същата дата. Призовките са изпратени на 04.04.2018 г.
В с.з. на 10.04.2018 г. е даден ход на делото, съдът е изпълнил
процесуалните си задължения по чл. 382, ал. 4 НПК. Обвиняемите са
заявили, че разбират обвинението, признават се за виновни,
съгласни са с постигнатото споразумение, разбират последиците му,
съгласни са с тях, доброволно са го подписали и се отказват от
разглеждане на делото по общия ред, предвиден в НПК. На осн. чл.
382, ал. 7 НПК съдът е одобрил споразумението като
непротиворечащо на закона и морала. Определението по чл. 309
НПК не е мотивирано. Преписи от споразумението са изпратени на
компетентните институции на 11.04.2018 г.

НОХД № 559/2018 г., образувано на 03.04.2018 г. по внесено
споразумение за решаване на делото на осн. чл. 381, ал. 1 от НПК на
03.04.2018 г. Протокол от избор на съдия-докладчик от 04.04.2018 г.
Разпореждане от 10.04.2018 г. за насрочване и указания. Призовките
са изпратени на същата дата. В с.з. на 11.04.2018 г. е даден ход,
съдът е изпълнил процесуалните си задължения по чл. 382, ал. 4
НПК. Обвиняемият е заявил че разбира обвинението, признава се за
виновен, съгласен е с постигнатото споразумение, разбира
последиците му, съгласен е с тях, доброволно го е подписал и се
отказва от разглеждане на делото по общия ред, предвиден в НПК.
На осн. чл. 382, ал. 6 НПК е вписан в протокола окончателния текст
на споразумението и на осн. чл. 382, ал. 7 НПК е одобрено като
непротиворечащо на закона и морала. Определението по чл. 309
НПК е без мотиви. Препис от споразумението е изпратен на
компетентните институции на 13.04.2018 г.

НЧХД № 69/2018  г.,  образувано на 16.01.2018  г.  по тъжба.
Протокол от избор на съдия-докладчик и разпореждане за
насрочване и указания от същата дата. Призовките са изпратени на
17.01.2018  г.  В с.з.  на 15.02.2018  г.  е даден ход на делото.  Не са
конкретизирани правата, които са разяснени на подсъдимия.
Разпитани са свидетели. За събиране на доказателства, относими
към предмета на доказване, делото е отложено. В с.з. на 13.03.2018 г.
е даден ход и за доказателства е отложено с указания. В с.з. на
10.04.2018 г. е даден ход, прието е писмено доказателство. Страните
са постигнали спогодба, която съдът при определените условия е
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одобрил и на осн. чл. 24, ал. 5, т. 3 НПК е прекратил производството
по делото.

НЧХД № 1601/2018 г., образувано на 26.09.2018 г. по тъжба за
извършено престъпление по чл. 130, ал. 1 от НК. Протокол от избор
на съдия-докладчик и разпореждане за насрочване и указания от
същата дата. Призовките са изпратени на 28.09.2018 г. В с.з. на
18.10.2018 г. е даден ход на делото, одобрена е постигнатата между
страните спогодба с предложените условия и на осн. 24, ал. 5, т. 3
НПК производството по делото е прекратено.

АНД № 85/2018 г., образувано на 17.01.2018 г. по внесено
постановление с предложение за освобождаване от наказателна
отговорност с налагане на административно наказание по чл. 78а от
НК за извършено престъпление по чл. 345, ал. 2, във вр. с ал. 1 от
НК. Протокол от избор на съдия-докладчик от 17.01.2018 г.
Разпореждане от 19.01.2018 г. за насрочване и указания. Призовките
са изпратени на същата дата. В с.з. на 15.02.2018 г. е даден ход на
делото. Според съдържанието на протокола са разяснени правата по
чл. 274 НПК само на обвиняемия, вместо на страните. След
изслушване пренията на страните, упражнено право на лична защита
и на последна дума съдът е обявил решението, с което е признал
обвиняемия за виновен, освободил го е от наказателна отговорност
на основанията по чл. 78а от НК и му е наложил административно
наказание глоба в размер на 1000 лв. Препис от влязлото в сила
решение е изпратен на компетентните институции на 07.03.2018 г.

АНД № 875/2018 г., образувано на 28.05.2018 г. по внесено
постановление с предложение за освобождаване от наказателна
отговорност с налагане на административно наказание по чл. 78а НК
за извършено престъпление по чл. 343, ал.1, б. „б“ предложение 2-
ро, вр. чл. 342, ал. 1 от НК. Протокол от избор на съдия-докладчик
от същата дата. Разпореждане от 29.05.2018 г. за насрочване и
указания. Призовките са изпратени на 30.05.2018 г. В с.з. на
21.06.2018 г. е даден ход на делото, прието е писмено доказателство
и е приключено съдебното следствие. След изслушване пренията на
страните, упражнено право на лична защита и последна дума на
обвиняемия е постановено решение, с което обвиняемият е признат
за виновен, на основанията по чл. 78а НК е освободен от наказателна
отговорност и му е наложено административно наказание глоба в
размер на 1200 лв. и наказание лишаване от право да управлява
МПС за срок от три месеца. Преписи от влязлото в сила решение са
изпратени на компетентните институции на 10.07.2018 г. /до служба
„Бюро съдимост“ при РС – Пазарджик не е посочена дата/.

АНД № 763/2018 г., образувано на 08.05.2018 г. по жалба
срещу НП, издадено от началника на ОО „АА“ в ГД „АИ“ –
Пазарджик. Протокол от избор на съдия-докладчик от 09.05.2018 г.
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Разпореждане от 10.05.2018 г. за насрочване и указания. В с.з. е
даден ход на делото, разпитан е свидетел и след изслушване на
съдебните прения съдът е обявил, че ще се произнесе с решение в
срок. С решение от 19.06.2018 г. е отменено НП. Съобщенията, че е
изготвено, са изпратени на 20.06.2018 г. Препис от влязлото в сила
решение е изпратен на АНО на 10.07.2018 г.

АНД № 1508/2018 г., образувано на 07.09.2018 г. по жалба
срещу електронен фиш, издаден от ОД МВР – Пазарджик. Протокол
от избор на съдия-докладчик от същата дата. Разпореждане от
10.09.2018 г. за насрочване и указания. Призовки са изпратени на
11.09.2018  г.  В с.з.  на 11.10.2018  г.  е даден ход на делото и след
изслушване на нарушителя съдът е обявил, че ще се произнесе с
решение в срок. С решение от 17.10.2018 г. е потвърдил електронния
фиш. Препис от влязлото в сила решение е изпратен на ОД МВР –
Пазарджик на 08.11.2018 г.

АНД № 1518/2018 г., образувано на 10.09.2018 г. по жалба
срещу НП, издадено от началник сектор към ОДМВР – Пазарджик.
Протокол от избор на съдия-докладчик от 11.09.2018 г. С
определение от 12.09.2018 г. производството е прекратено поради
недопустимост на жалбата - подадена след предвидения срок.
Съобщения до страните са изпратени на същата дата. По частна
жалба срещу определението на РС делото е изпратено в АдмС –
Пазарджик на 19.11.2018 г. С определение от 18.12.2018 г. по КАНД
№ 1067/2018 г. състав на съда е оставил в сила определението на РС.
Препис от влязлото в сила определение е изпратен на АНО на
21.12.2018 г.

ЧНД № 1398/2018 г., образувано на 22.08.2018 г. по внесено
искане на прокурор от РП – Пазарджик за вземане на мярка за
неотклонение задържане под стража на осн. чл. 64, ал. 1 НПК по
отношение на трима обвиняеми. Протокол от избор на съдия-
докладчик и разпореждане за насрочване и указания от същата дата.
В с.з. на 22.08.2018 г. е даден ход на делото, приети са писмени
доказателства. След изслушване пренията на страните, упражнено
право на лична защита и последна дума на обвиняемите съдът е
обявил определение, с което е взел мярка за неотклонение задържане
под стража и на тримата обвиняеми. С определение от 28.08.2018 г.
по ВЧНД № 606/2018  г.  на ОС –  Пазарджик е потвърдено
определението на РС. Препис е изпратен на РП – Пазарджик на
30.08.2018 г.

ЧНД № 490/2018 г., образувано на 22.03.2018 г. по жалба
срещу постановление на прокурор от РП – Пазарджик за
прекратяване на наказателно производство на осн. чл. 243 НПК.
Протокол от избор на съдия-докладчик от същата дата. С
определение от 23.03.2018 г. съдът е отменил постановлението и е
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върнал делото на РП за извършване на допълнителни процесуални
действия. С определение от 08.05.2018 г. по ВЧНД № 298/2018 г.
състав на ОС – Пазарджик е потвърдил определението на РС.
Заверен препис от определението е изпратен на РП – Пазарджик на
09.05.2018 г.

Проверени дела: НОХД № 112/ 2018 г.; НОХД № 241/2018 г.; НОХД
№ 201/2018 г.; НОХД № 1884/2018 г.; НОХД № 200/2018 г.; НОХД
№ 1009/ 2018 г.; НОХД № 1097/2018 г.; НОХД № 560/ 2019 г.;
НОХД № 1479/2019 г.;НОХД № 1143/2019 г.; НОХД № 1290/2018 г.;
НОХД № 1962/ 2019 г.; НОХД № 2306/2019 г.; НОХД № 1380/2019
г.; НОХД № 1812/2019 г.; НОХД № 158/2019 г.; НОХД № 1962/ 2019
г.; НОХД № 1224/ 2018 г.; НОХД № 1889/ 2018 г.; НОХД № 1890/
2018 г.;  НОХД № 12/ 2019 г.;  НОХД № 557/ 2019 г.;  НОХД № 871/
2019 г.; НОХД № 972/ 2019 г.; НОХД № 1853/ 2019 г.; НОХД №
2244/ 2019 г.; НОХД № 2365/ 2019 г.; НОХД № 315/ 2017 г.; НОХД
№ 1369/ 2019 г.; НОХД № 2047/2019 г.; НОХД № 361/2019 г.; НОХД
№ 560/ 2019 г.; НОХД № 394/ 2020 г.; НОХД № 1133/ 2018 г.; НОХД
№ 2191/ 2019 г.; НЧХД № 629/2018 г.; НЧХД № 1908/2018 г.; НЧХД
№ 236/ 2019 г.; НЧХД № 601/ 2019 г.; НЧХД № 634/2019 г.; НЧХД
№ 1087/2019 г.; АНД № 218/ 2018 г.; АНД № 595/2018 г.; АНД №
705/ 2018 г.; АНД № 1468/ 2018 г.; АНД № 1718/2018 г.; АНД №
1758/2018 г.; АНД № 60/ 2019 г.; АНД № 111/2019 г; АНД №
846/2019 г.;АНД № 1231/2019 г.; АНД № 1411/2019 г.; АНД №
1518/2019 г.; АНД № 2232/2019 г.; ЧНД № 87/2018 г.; ЧНД № 1630/
2018 г.; ЧНД № 2005/2018 г.; ЧНД № 1500/2018 г.; ЧНД № 1630/
2018 г.; ЧНД № 127/ 2019 г.; ЧНД № 170/ 2019 г.; ЧНД № 300/ 2019
г.; ЧНД № 2373/2019 г.; ЧНД № 1130/2019 г.; ЧНД № 303/2019 г.;
ЧНД № 403/2019 г.; ЧНД № 1880/2019 г.; ЧНД № 2090/2019 г.;
НОХД № 293/ 2018 г.; НОХД № 1251/ 2018 г.; НОХД № 421/2019 г.;
НЧХД № 1053/ 2018 г.; АНД № 31/ 2018 г.; ЧНД № 61/ 2018 г.; АНД
№ 349/ 2018 г.; НОХД № 129/2019 г.; ЧНД № 637/2019 г. ; ЧНД №
388/2019 г.

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

І. Констатации от извършената проверка в РС -
Пазарджик

   1. Деловодните книги по наказателните дела за 2018 г. и 2019
г. се водят по утвърден образец и съгласно изискванията,
предвидени в ПАС. Не бяха установени нарушения при извършените
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вписвания в описните книги, в книгите за откритите съдебни
заседания, в книгите за закритите и разпоредителните заседания, в
книгите за изпълнение на присъдите и определенията и в книгата за
веществените доказателства, описани в обстоятелствената част на
акта. Всички книги са приключени по надлежния ред.

   В нарушение на чл. 104 от ПАС книгата за изпълнение на
влезлите в сила присъди и определения не е проверявана
ежемесечно от административния ръководител на съда или от
определено от него лице и от съдебния администратор.

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

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

Призовките и съобщенията по новообразуваните и по
отложените дела се изготвят и изпращат най-късно в 3 –дневен срок
от съответното разпореждане на съдията-докладчик. Молбите и
книжата, постъпили по делата, се докладват на съдията-докладчик в
деня на завеждането или най-късно на следващия ден. Не всички
неправилно връчени и невръчени призовки и съобщения се
докладват на съдията-докладчик в срока по чл. 88, ал. 5 ПАС.

Съдебните секретари съставят протоколите за съдебните и за
разпоредителните заседания в тридневен срок от провеждането им.

Получените в служба „Съдебно деловодство“ протести и
жалби се докладват не по-късно от следващия работен ден и се
изпращат на по-горния съд по разпореждане на съдията-докладчик в
3-дневен срок след изтичане на срока за възражение или от изтичане
на срока за обжалване и протестиране.

Преписи от влезлите в сила присъди, споразумения, решения и
определения, както и бюлетините за съдимост, се изпращат в
сроковете, предвидени в чл. 98 и сл. от ПАС.

3. При проверка на информацията за предоставените от съда
статистически формуляри и на конкретни дела, избрани на случаен
принцип, не се установи да са извършени нарушения при
разпределение по видове на образуваните дела с цел повлияване при
определяне на натовареността и на достоверността на
статистическите данни (чл. 80 ПАС).
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4. Делата се подреждат и съхраняват по предвидения в чл. 82
от ПАС ред и върху кориците на папките се отбелязват
наименованието на съда, номер, предмет, страните по делото, дата
на образуване и свършване, съдията - докладчик, датите на
съдебните заседания.

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

6. Не по всички дела се прилагат стикери, върху които са
отбелязани броя на съдържащите се в папката книжа, подпечатани
са и са подписани от съответния деловодител. По някои дела са
приложени книжа, които постъпват или се съставят по делото, но не
са прикрепени последователно в папката и не са номерирани.

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

8. По всички дела се изготвят разпореждания. По всички дела,
за които е предвидено, се провежда разпоредително заседание. По
някои дела има различен подход при произнасяне на съдиите по
предвидените въпроси и при изготвяне съдържанието на
протоколите.

9.  В диспозитивите на присъдите по някои дела неправилно се
описват подробни фактически обстоятелства, които са задължителни
само за мотивите и са извън кръга на предвидените в чл.305, ал.4
НПК (НОХД № 1783/2019 г. и др.) за съдържание.
        10. Не по всички дела, по които съдът е наложил наказание
глоба, размерът е индивидуализиран въз основа на оценка и на
обстоятелствата по чл. 47 НК/ чл. 27 ЗАНН.

 11. Направените отводи за проверявания период са 183 (2018 г.
– 103; 2019 г. – 80). 182 от съдебните актове са мотивирани с
конкретни обстоятелства, съответстващи на смисъла по чл. 29, ал. 2
НПК. Направен е един отвод на осн. чл. 29, ал. 1, т. 1, б. „г“, пр. 1-во
НПК.
         12. Не по всички дела постановените определения и
разпореждания – съдебни актове съгласно чл. 32 НПК, са изготвени
при спазване на задължителните изисквания да бъдат мотивирани.
         13. Не бяха констатирани нарушения при образуването,
насрочването, разглеждането на делата и постановяването на
съдебните актове в производствата, образувани по реда на чл. 64 и
чл. 65 НПК; по реда на чл. 161, ал. 1 и ал. 2 от НПК и по глава
XXXIV, раздел I от НПК „Прилагане на принудителни медицински
мерки. Реабилитация”.
        По всички дела, образувани на основание чл.161, ал.2 НПК се
одобрява протокола за извършените действия по разследване.



118

Всички дела, образувани по реда на чл. 243, ал. 5 от НПК, са
разгледани в предвидения срок.

14. Спазени са материално-правните и процесуално-правните
предпоставки за провеждане на диференцираните процедури. Не
бяха констатирани нарушения по отношение на образуването,
движението, реда за разглеждане и приключване на делата по гл.
XXVII НПК, гл. XXVIII НПК и по гл. XXIX НПК.

15. Спазени са правилата за образуване,  разглеждане и
насрочване на делата по УБДХ, вкл. и пред окръжния съд, в срока по
чл. 7, ал.1 от УБДХ.

16. По-голям брой дела се насрочвани при спазване на
сроковете, предвидени в чл.247а от НПК. По делата, които
представляват фактическа или правна сложност и в други
изключителни случаи председателят на съда по искане на
докладчика разрешава насрочването в определен от него по-дълъг
срок, но не повече от 3 месеца.
        17. Във всички случаи, когато се отлагат, делата се насрочват в
разумен срок, но не по-късно от три месеца.

18. През проверявания период са спрени 3 НОХД (1 – 2018 г., 2
– 2019 г.) на осн. чл. 290, ал.1 във вр. с чл. 25, ал. 1 т. 5 НПК.

19. За проверявания период има 1 дело, по което съдебното
следствие е възобновено – НОХД № 1221/2017 г.

20. За проверявания период е прекратено 1 дело поради изтекла
давност - АНД № 447/2019 г. на основание чл.289 ал.1 във вр. с
чл.24 ал.1 т.3 от НПК във чл.81 ал.3 във вр. с чл.80 ал.1 т.4 от НК
във вр. с чл.313 ал.1 от НК.

21. Сроковете за изготвяне на мотивите и на съдебните актове,
предвидени в чл. 308, ал.1 и ал. 2 НПК и чл. 340, ал. 1 от НПК /АНД,
образувани по жалба срещу НП/ са спазени по всички дела.

22.  Няма АНД, насрочени след срока, предвиден в чл. 376, ал. 1
НПК.

23. По отношение на качеството на съдебните актове според
предоставените справки през 2018 г. са свършени 2297 дела,
обжалвани са съдебните актове по 357. От инстанционен контрол са
върнати 314 дела, от които съдебните актове по 265 са потвърдени;
по 38 - отменени и по 11 са изменени. През 2019 г. са свършени 2519
дела, обжалвани са съдебните актове по 465 дела. От инстанционен
контрол са върнати 419 дела, от които съдебните актове по 322 са
потвърдени, по 80 – отменени и по 17 са изменени. Намален  е броя
на потвърдените съдебни актове и е увеличен на отменените;
увеличен е броя на делата за разглеждане /2613 – 2018 г.; 2956 - 2019
г./ и на обжалваните съдебни актове.



IIPEIIOPbKI4:

1. llpe4ce4arentr Ha cbAa Aa cBI4Ka o6ulo cr,6pauue, Ha Koero

Aa ce o6clAu aKra 3a pe3ynTarlIre oT l{3BbpueHaTa npoBepKa. [a ce

anaJwr3npa V o6o6qra KoHcTaTI{paHaTa npoTi{Bopeq[Ba IIpaKTHKa B

.qefiHocrra Ha c'b4lrlurTe no [pr4noxeHl4e Ha ilocoqeHl4Te rlpoqecyanHrr

rrpaBHna v ila ce nppleMaT KoHKpeTHrr MapKI4.

2. llpe4ceAarenqr Ha ar4a B r43nbJrHeHl4e Ha rlpaBoMorrlu.f,Ta cLI

rro rrrr. 80. a;r. 1 r. 9 3CB:

- Aa opraHl43upa pa6orara Ha orAeJrHr,rre cnyx6ra;

- Aa 3arro3Hae cnylKI{TenI4Te B cnyx6a,,Ct4e6no AenoBoAcrBo'o c

aKTa 3a pe3yJITaTI4Te OT I,I3BbprUeHaTa npoBepKa;

- AA Ce Alledrkl3VrpA yCTaHOBeHara B cbAa rIpaKTI'IKa rro

lpuno)KeHl{eTo na llp anraJIHV Ka 3 a aAMI4HI{ cTpaIIu{Ta B cbAl{nrrlqaTa ;

- Aa cb3AaAe opfaHI43aIILl{ ro [oAXOAqIq HarIrIH Vr npLI

orrpeAeneHa rrepl4oAl,IqHocr 3a rlpoBepKa I,I KoHTpon na 4efinocrra Ha

cnyxr,rreJrr.rre rrpn I43IrbJIHeHI4e Ha KOHKpeTHLITe I4M $ynrqUU;
- Aa npeABuAr{ rroAxoA{rrlrn Sopnan Ha o6yqeHl{e 3a [oBI4IuaBaHe

Ha KB€rluQuxaquxra Ha cny)Kr4TeJrr{Te - B cbAa r4nl{ qpe3 BKrrorrBaHero

HM B OpfaHr{3r{paHE OT ApyfI'I I{HCTLITyIII,IH.

Ha ocHosaHtre ur. 58, an. 3 or 3arona 3a cbAe6uara BJIacr aKTbr

Aa ce r43nparvr Ha aAMLrHI4cTpaTI{BHI4t pbKOBOALITen na PafiOHeH CbA -
Benunrpa4.

Br:paxeuza Morar Aa ce HalpaBqr B 7-AHeeeH cpoK or
BpbrrBaHero My npeA rJraBHr.r{ r4HcrreKTop na I4BCC.

Cne4 H3Tr{rraHe Ha cpoKa 3a Bb3paxeHvrfl aKTbr Aa ce I,I3nparI{ Ha

rrpeAceAarenr Ha OC lla:apAxur vr Ha crguitcrcara KoJIerI,I.u Ha

Bucllrts. cbAe6eH cbBer.

3a B3erHTe MepKI,I v
aAMLTHLICTp aTLTBHI{'T p6KOB OAil Ten

B CI4JIA HA AKTA.

cpoKoBere

Aa yBeAoMr4

3a

NBCC
IIbJIHEHI,IE

e.[ BnH3aHe
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