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На основание чл. 58 от Закона за съдебната власт и приетата годишна
програма за провеждане на комплексни планови проверки от Инспектората
към ВСС (ИВСС) на съдилищата, прокуратурите и следствените отдели в
окръжните прокуратури за 2021 г. и Заповед № ПП-21-30/22.06.2021 г. на
главния инспектор.

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

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

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

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

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

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

ПЕРИОД за извършване на проверката: 28.06.2021 г. – 02.07.2021 г.

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

МЕТОД НА ПРОВЕРКАТА:
- изискване на статистическа информация от административния

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

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

осигуреност.
Председател на РС-Самоков в периода 01.01.2019 г. - 12.12.2019 г. е

съдия Янко Чавеев и изпълняващ функциите председател на съда от
13.12.2019 г.

С решение на СК на ВСС от 01.06.2021 г. съгласно протокол № 21 е
избран за председател на съда.

Няма заместник-председатели и отделения.
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Общият брой на съдиите по щат е 5. В проверявания период са работили
четирима съдии (от 01.06.2020 г. до 03.07.2020 г. съдия Стойчев е
командирован в СРС), които са разглеждали наказателни и граждански дела.

Съдебните служители са 17, разпределени съгласно чл. 14 от ПАС в
обща и специализирана администрация.

В общата администрация са включени „Човешки ресурси“, „Финансова
дейност и снабдяване“ и „Стопанисване и управление на съдебното
имущество“.

В специализираната администрация са включени службите:
„Регистратура“, „Съдебни секретари“, „Съдебно деловодство“, „Бюро
съдимост“, „Архив“, „СИС“ и „Връчване на призовки и съдебни книжа“.

Съотношението между броя на съдиите и съдебните служители е 1:2.64.
2. Материална база, техническа обезпеченост, информационно

обслужване и информационни технологии.
Съдът се помещава в стара монолитна сграда, газоснабдена и отчасти

топлоизолирана, която се намира в центъра на гр. Самоков, ул. „Бачо Киро“
№ 1. В сградата се помещават прокурорите на РП-Самоков и
административните звена, както и Службата по вписванията.

Съдиите работят по двама в кабинет. Съдията по вписванията е
настанен в приемната на Службата по вписванията, заедно със служителите
на Агенцията по вписванията. Съдебните служители работят по трима и
повече в едно помещение. Липсват самостоятелни помещения за запознаване
с делата от страните и техните представители, както и за архив.

Съдът разполага с една съдебна зала.
В РС-Самоков няма въведени писмени правила за управление на

информацията и ІТ технологиите. Сигурността на информацията в локалната
мрежа се осигурява с използването на антивирусен лицензиран програмен
продукт „ESET NOD 32 ANTIVIRUS” предоставен от ВСС.

Всички съдии и служители са обучени за работа с OS Windows, MS
Office, MS Word, Internet Explorer, Outlook Express, а деловодителите и
съдебните секретари - с Adobe Acrobat Reader.

Всички работни места са оборудвани с компютърни конфигурации,
предоставени от ВСС, и са свързани в локална компютърна мрежа с 2
сървъра. Компютрите се поддържат в много добро състояние и отговарят на
съвременните изисквания.

От 2016 г. се използва деловодна програма „САС-Съдебно
деловодство“ за управление на делата от съдиите и от специализираната
администрация.

На 01.09.2020 г. е внедрена Единната информационна система на
съдилищата (ЕИСС). Съдиите и съдебните служители са оторизирани за
ползването на квалифициран електронен подпис в работата си с внедряването
на системата. С решение на СК на ВСС въвеждането на дела в ЕИСС и
обработката им чрез нея е преустановено до 10.12.2020 г., освен в
съдилищата, в които е пилотно въведена, и в съдилищата, които изразят
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съгласие да продължат работата си с ЕИСС. Поради недостатъчното
осигуряване на обучение на съдиите и съдебните служители за работа с
ЕИСС и сериозните затруднения при работа със системата в съда не е заявено
искане за работа с ЕИСС до 10.12.2020 г. Считано от 18.09.2020г. до края на
2020 г. е възстановена електронната обработка на делата чрез „САС Съдебно
деловодство”.

В съда се използва ПИП „Апис” и „Сиела” с всички модули, които са в
мрежови вариант и са достъпни за съдиите от всички работни места.

Сайтът на съда се поддържа ежедневно в актуално състояние.
3.Разпределение на делата на принципа на случайния подбор на

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

Разпределението на делата в РС-Самоков се извършва при спазване на
принципа по чл. 9, ал. 1 и ал. 2 от ЗСВ-на случайния подбор чрез електронно
разпределение на делата съобразно поредността на постъпването им.

От 01.10.2015 г. се използва софтуер „Централизирана система за
разпределение на делата” (ЦСРД) в изпълнение решение на ВСС от
29.09.2015 г. съгласно протокол № 37.

Делата се образуват в деня на постъпването на книжата в съда или най-
късно на следващия ден. Разпределението им се извършва от председателя на
съда или от съдия, определен със заповед на председателя, чрез ЦСРД.

Приети са и се прилагат „Вътрешни правила за разпределение на делата
на принципа на случайния подбор“, утвърдени със Заповед № 185/22.12.2017
г. на административния ръководител. Наказателните дела се разпределят на
случаен принцип с изключение на делата, които се разпределят за
разглеждане по време на дежурство, делата които следва да се разпределят на
същия/първоначалния докладчик (чл. 80, ал. 8 и ал. 9 от ПАС) и делата при
разпределението на които не може да участва съдия при наличие на
основания за това.

През проверявания период съдиите Кирил Павлов, Марина Трифонова и
Симеон Стойчев, вкл. и председателя на съда Янко Чавеев, са разглеждали
наказателни дела при натовареност 100 %.

Съдиите дават дежурства съобразно графици, изготвяни от председателя.
Съгласно утвърдените „Вътрешни правила за разпределение на делата на
принципа на случайния подбор в РС – Самоков“ по време на дежурство се
разглеждат следните видове дела: искания по чл. 64 от НПК за вземане на
първоначална МНО задържане под стража или домашен арест в ДП; жалби
по чл. 61, ал. 3 от НПК срещу постановления на органите на ДП, с които е
взета МНО гаранция; искания за разрешаване или за одобряване на действия
по разследването в ДП в предвидените от закона случаи (чл. 158, чл. 161, чл.
165 от НПК); искания по чл. 159а от НПК; по УБДХ и по Закона за опазване
на обществения ред при провеждането на спортни, мероприятия; дела,
образувани по внесени споразумения за решаване на делото; искания за
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провеждане на разпит на обвиняем или на свидетел пред съдия в ДП, ако
необходимостта от провеждане на разпита в деня на постъпването на
искането е изрично посочена от вносителя; искания за разкриване на банкова
тайна.

По време на съдебната ваканция са разглеждани делата по чл. 329, ал. 3
от ЗСВ и посочените в заповеди на председателя на съда, разпределяни чрез
ЦСРД между съдиите.

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

За проверка на организацията по образуване 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.

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 в другите служби в РС-
Самоков.

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

По 105 наказателни дела този срок не е спазен. Причините са обявеното
с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. в РБ „Извънредно
положение“, решение на СК на ВСС от заседание, проведено на 15.03.2020 г.,
и решение по т.1.6. от протокол № 12 от заседанието на СК на ВСС,
проведено на 07.04.2020 г., въз основа на които насрочените дела са
пренасрочени и работата на съдебните служители е организирана по график
съгласно „Правила и мерки за работа на съдилищата в условията на
пандемия“.

Протоколите за съдебните заседания се изготвят в срок до три дни след
датата на провеждане на съдебното заседание съгласно чл. 55, ал. 1, т. 1 от
ПАС. От изготвените за целите на проверката справки не се констатираха
случаи, в които не е спазен срока.

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

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

Преписи от протести или жалби на страните се изпращат най-късно на
следващия ден след разпореждането на съдията докладчик.
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Делата се изпращат на по-горната инстанция след връщане на
съобщенията за връчен препис от жалбата или протеста на следващия ден
след изтичане на срока за възражения.

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

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

На хартиен носител: входящ регистър; азбучни указатели; описна книга
по граждански и наказателни дела; книга за открити съдебни заседания по
наказателни и граждански дела; книга за закрити и разпоредителни
заседания; книга за изпълнение на влезли в сила присъди и определения;
книга за веществени доказателства; книга за получени и върнати призовки и
съдебни книжа; книга за приемане и отказ от наследство; регистър на
съдебните решения по наказателни и граждански дела; регистър на
издадените изпълнителни листове в полза на съдебната власт; архивни книги;
регистър по закона за защита от домашно насилие; изходящ регистър;
регистър на заявленията за достъп до обществена информация; регистър за
предоставяне на данни от НБДН;

На електронен носител: електронен регистър на електронните подписи;
регистър на делата, отсрочени по обективни причини; регистър на отводите и
самоотводите по НПК и ГПК;

На хартиен и електронен носител: регистър на съдебните решения по
наказателни и граждански дела; регистър на запитванията до РБСС на БНБ на
ДСИ при РС – Самоков;

Проверени деловодни книги и регистри.
Описна книга наказателни дела първа инстанция за 2019 г. /чл. 50, ал. 3

ПАС/.
Първата книга е започната на 02.01.2019 г. под № 1 и е приключена на

30.04.2019 г. с вписан № 204 на НОХД № 204/ 2019 г. Съдържа 105 листа,
прошнурована и прономерована, има печат на съда, подпис на председателя и
на служител служба „Човешки ресурси“. Проверявана е ежемесечно от
председателя на съда, за което е налице отбелязване.

Втората книга е започната на 30.04.2019 г. под № 205 и е приключена
на 20.09.2019 г. с вписан № 406 на АНД № 406/2019 г. Съдържа 101 листа,
прошнурована и прономерована, има печат на съда, подпис на председателя и
на служител служба „Човешки ресурси“. Книгата е проверявана ежемесечно
от председателя на съда, за което е налице отбелязване.

Третата книга е започната на 20.09.2019 г. под № 407 и е приключена на
31.12.2019 г. с вписан № 584 на НОХД № 584/2019 г. Съдържа 103 листа,
прошнурована и прономерована, има печат на съда, подпис на председателя и
на служител служба „Човешки ресурси“. Проверявана е ежемесечно от
председателя на съда, за което е налице отбелязване.

Описна книга наказателни дела първа инстанция за 2020 г. /чл. 50, ал. 3
ПАС/.
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Първата книга е започната на 03.01.2020 г. под № 1 и е приключена на
15.04.2020 г. с вписан № 198 на ЧНД № 198/2020 г. Съдържа 103 листа,
прошнурована и прономерована, има печат на съда, подпис на председателя и
на служител от служба „Човешки ресурси“. Проверявана е ежемесечно от
председателя на съда, за което е налице отбелязване.

Втората книга е започната на 22.04.2020 г. под № 199 и е приключена
на 15.09.2020 г. с вписан № 396 на ЧНД № 396/2020 г.. Съдържа 102 листа,
прошнурована и прономерована, има печат на съда, подпис на председателя и
на служител от служба „Човешки ресурси“. Проверявана е ежемесечно от
председателя на съда, за което е налице отбелязване.

Третата книга е започната на 15.09.2020 г. под № 397 и е приключена на
31.12.2020 г. с вписан № 535 на НОХД № 535/2020 г.. Съдържа 102 листа,
прошнурована и прономерована, има печат на съда, подпис на председателя и
на служител от служба „Човешки ресурси“. Проверявана е ежемесечно от
председателя на съда, за което е налице отбелязване.

Изходящ дневник.
Съдържа графи за изходящ №, дата, описание на изпращаният

документ, адресат, начин на изпращане. Има печат на съда, подпис на
деловодител, прошнурован и прономерован, проверяван е ежемесечно.

Първият се води за 2016 г.,  за 2017 г.,  за 2018 г.  и за 2019 г..  Съдържа
106 листа и е проверявана ежемесечно.

Вторият е за 2020 г. с първо вписване на 03.01.2020 г. и последно на
30.12.2020 г. Съдържа 102 листа, проверявана е ежемесечно с изключение на
месеците 02, 06 и 11.

Книга за откритите съдебни заседания.
За 2019 г.
Том първи - започната на 09.01.2019 г. с последно вписване на

03.10.2019 г. с № 584 на НОХД № 407/2019 г. Всички графи са попълнени по
надлежния ред. В графата „решение“ се поставя разпечатка на диспозитива на
съдебния акт /присъда, определение и споразумение/. Прошнурована и
прономерована, приключена е по надлежния ред с печат на съда и подписите
на председателя на съда и на служител от служба „Човешки ресурси“.
Съдържа 101 листа. Проверявана е ежемесечно от председателя на съда с
изключение на месеците 06, 10, 11 и 12.

Том втори - започната на 08.10.2019 г. с № 585 и приключена на
30.12.2019  г.  с вписан № 799  на АНД № 502/2019  г.  Всички графи са
попълнени по надлежния ред. В графата „решение“ се поставя разпечатка на
диспозитива на съдебния акт /присъда, определение и споразумение/.
Прошнурована, но не е прономерована, не е приключена по надлежния ред с
печат на съда и подписите на председателя и на служител от служба
„Човешки ресурси“.

За 2020 г.
Том първи - започната на 15.01.2020 г., приключена на 28.10.2020 г. с

вписан № 586 на ЧНД № 464/2020 г. Всички графи са попълнени по
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надлежния ред. В графата „решение“ се поставя разпечатка на диспозитива на
съдебния акт /присъда, определение и споразумение/. Прошнурована и
прономерована, приключена по надлежния ред с печат на съда и подписите
на председателя и на служител от служба „Човешки ресурси“. Съдържа 100
листа. Проверявана е ежемесечно от председателя на съда с изключение на
месеците 02, 06 и 11.

Том втори - започната на 29.10.2020 г., приключена на 31.12.2020 г. с
вписан № 707 на ЧНД № 533/2020 г. Всички графи са попълнени по
надлежния ред. В графата „решение“ се поставя разпечатка на диспозитива на
съдебния акт /присъда, определение и споразумение/. Прошнурована и
прономерована, приключена е по надлежния ред с печат на съда и подписите
на председателя и на служител от служба „Човешки ресурси“. Съдържа 110
листа. Проверена от председателя на съда на 09.12.2020 г.

Книга за закрити и разпоредителни заседания.
За 2019 г. е започната на 14.01.2019 г., приключена на 27.12.2019 г. с

вписан № 196 на ЧНД № 569/2019 г. Заверена е с подписите на председателя
и на служител от служба „Човешки ресурси“, с печат на съда. Съдържа 104
листа. Проверявана е ежемесечно с изключение на месеците 06, 10, 11и 12.

За 2020 г. е започната на 02.01.2020 г., приключена на 16.12.2020 г. с
вписан № 183 на ЧНД №209/2020 г. Заверена е с подписите на председателя и
на служител от служба „Човешки ресурси“, с печат на съда. Съдържа 102
листа. Проверявана е ежемесечно с изключение на месеците 02, 06 и 11.

Книга за изпълнение на влезлите в сила присъди и определения.
За 2019 г. първото вписване е на 15.01.2019 г., а последното - на

18.12.2019 г. с вписан № 101 - НОХД № 460/19 г. Заверена е с подписите на
председателя и на служител от служба „Човешки ресурси“. Проверявана е
ежемесечно с изключение на месеците 06, 10, 11 и 12.

За 2020 г. първото вписване е на 02.01.2020 г., а последното - на
22.12.2020 г. с вписан № 80 - НОХД № 460/2020 г.. Заверена е с подписите на
председателя и на служител от служба „Човешки ресурси“. Проверявана е
ежемесечно с изключение на месеците 02, 06 и 11.

Азбучник:
За 2019 г.
Всички графи са попълнени по надлежния ред, прошнурован и

прономерован, заверен с печат на съда и с подписите на председателя и на
служител от служба „Човешки ресурси“. Съдържа 106 листа и е проверяван
ежемесечно с изключение на месец 06.

За 2020 г.
Всички графи са попълнени по надлежния ред, прошнурован и

прономерован, заверен с печат на съда и с подписите на председателя и на
служител от служба „Човешки ресурси“. Съдържа 102 листа и е проверяван
ежемесечно.

Входящ дневник.
Води се на хартиен носител.
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За 2019 г. се води от № 1/02.01.2019 г. до № 905/31.12.2019 г. Съдържа
информация за входящ №, дата и час на постъпване, описание на
постъпилите книжа, подател, направление на книжата, прономерован и
прошнурован, с поставен печат на съда и с подписите на председателя и на
съдебен деловодител.

За 2020  г.  се води на хартиен носител от № 1/02.01.2020  г.  до №
267375/31.12.2020 г. и на електронен носител от № 8650 до № 8911. Съдържа
информация за графи за входящ №, дата и час на постъпване, описание на
постъпилите книжа, подател, направление на книжата, прономерован и
прошнурован, заверен с печат на съда и с подписите на председателя и на
съдебен деловодител.

Изходящ дневник
Води се на хартиен носител. Съдържа информация за изходящ №, дата

на изпращане, описание на изпращания документ, адресат, начин на
изпращане.

За 2019 г. е воден от № 1/03.01.2019 г. до № 1208/27.12.2019 г.
Прошнурован и прономерован, заверен с печат на съда и с подпис на
председателя. Съдържа 102 листа. Извършена е проверка от председателя на
27.12.2019 г.

За 2020 г. е воден от № 1/02.01.2020 г. до № 6099/30.12.2020 г.
Прошнурован и прономерован, заверен с печат на съда и с подпис на
председателя. Съдържа 100 листа. Извършена е проверка от председателя на
31.12.2020 г.

Книга за веществени доказателства.
Прошнурована и прономерована, заверена е с печат на съда и с

подписите на председателя и на главен специалист. Съдържа 102 листа.
Приложени са оригинали и копия на приемо-предавателните протоколи за
приемане на ВД в РС-Самоков, залепени към страницата с описаното ВД по
делото. Приложени са протоколите за проверка на ВД и за унищожаване от
комисия, определена със заповед на председателя. Извършвани са проверки
на книгата от председателя.

За 2019 г. първото вписване е на 09.05.2019 г., а последното под № 3 на
12.07.2019 г.

За 2020 г. първото вписване е на 02.01.2020 г., а последното под № 3 на
28.01.2020 г.

Книга за получени и върнати призовки и съдебни книжа.
За 2019 г.
Първата книга е започната на 02.01.2019 г. и е приключена на

15.07.2019 г. Заверена с подписите на председателя и на служител от служба
„Човешки ресурси“, съдържа 100 листа, прошнурована и прономерована.
Проверявана е от председателя, за което има отбелязване.

Втората книга е започната на 16.07.2019 г. и е приключена на
31.12.2019 г. Заверена с подписите на председателя и на служител от служба
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„Човешки ресурси“, съдържа 92 листа, прошнурована и прономерована.
Проверявана е от председателя, за което има отбелязване.

За 2020 г. е започната на 02.01.2020 г. и е приключена на 31.12.2020 г..
Прошнурована и прономерована, заверена с подписите на председателя и на
служител от служба „Човешки ресурси“. Съдържа 103 листа.

Разносна книга.
За 2019 г. - започната на 02.01.2019 г., приключена на 30.12.2019 г. с

вписано НОХД № 618/2019 г.. Прономерована и прошнурована, подпечатана
с печат на съда, съдържа 103 листа и е посочен срок на съхранение 3 г.
Извършена е проверка от председателя на съда на 27.12.2019 г.

За 2020 г. - започната на 02.01.2020 г., приключена 03.12.2020 г. с
вписано НОХД № 286/2020 г. Прономерована и прошнурована, подпечатана с
печат на съда, съдържа 102 листа и е посочен срок на съхранение 3 г.
Извършена е проверка от председателя на съда на 31.12.2020 г.

Архивна книга за наказателни дела.
Води се в електронен вариант и представлява разпечатка на регистъра,

съхраняван на хартиен носител в ПВЦ папка.
За 2019 г. е започната на 18.01.2019 г. с вписан № 1 - НОХД №

56/2015г., и последен вписан на 07.10.2019 г. № 648 - ЧНД № 264/2019 г.
Съдържа 103 листа и подписите на предал-деловодител и приел-архивар.
Заверена е с печат на съда и с подписите на председателя на съда и на
служител от служба „Човешки ресурси“. Проверявана е ежемесечно с
изключение на месеците 06, 10, 11 и 12.

Регистърът съдържа графи за вида дело, номер, година на образуване,
архивна връзка и дата на предаване в архив.

За 2020  г.  е започната на 03.01.2020.  г.  с вписан № 1  -  НОХД №
658/2011 г., и последен вписан на 30.11.2020 г. № 469 - ЧНД № 178/2020г.
Съдържа 102 листа и подписите на предал-деловодител и приел-архивар.
Заверена е с печат на съда и с подписите на председателя и на служител от
служба „Човешки ресурси“. Проверявана е ежемесечно с изключение на
месеците 02, 06, 11.

Регистърът съдържа графи за: вида дело, номер, година на образуване,
архивна връзка и дата на предаване в архив.

Съдържа справка за архивираните дела, води се от 20.08.2020 г. и с
графи за вида дело, номер, година на образуване, архивна връзка, архивен №,
година на архивиране, дата на архивиране, номенклатурен индекс, срок на
съхранение. Съдържа 102 записа.

Регистър на заявленията за достъп до обществена информация.
Води се на хартиен носител. Прошнурован и прономерован, заверен с

печат на съда и с подписите на председателя на съда и на главен специалист.
Съдържа 102 листа.

За 2019 г. са постъпили 6 заявления и по всички е предоставена
исканата информация.
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За 2020 г. са постъпили 2 заявления, по които е предоставена исканата
информация.

Регистър за издадени изпълнителни листове за граждански и
наказателни дела.

Води се от 2018 г.
За 2019 г. са издадени 121 в полза на съдебната власт. Заверен с печат

на съда, с подписите на председателя и на служител от служба „Човешки
ресурси“.

За 2020 г. са издадени 37 в полза на съдебната власт. Заверен с печат на
съда, с подписите на председателя и на служител от служба „Човешки
ресурси“. Проверяван е ежемесечно.

Регистър за предоставяне на данни от НБДН.
За 2019 г. - започнат на 03.01.2019 г., приключен на 30.12.2019 г. с

вписан № 1868. Прономерован и прошнурован, заверен с печат на съда и с
подписите на председателя и на административния секретар. Съдържа 104
листа.

За 2020 г. - започнат на 03.01.2020 г., приключен на 31.12.2020 г. с
вписан № 1386. Прономерован и прошнурован, заверен с печат на съда и с
подписите на председателя на съда и на административния секретар.
Съдържа 106 листа.

Регистър на командированите съдии от РС-Самоков.
Води се на електронен носител. Представлява електронна разпечатка на

хартиен носител на регистъра и се съхранява в ПВЦ папка.
Води се от 2013 г. и съдържа информация за името на командирования

съдия; органът на съдебна власт, от който е командирован; заповедта за
командироване; органът в който е командирован; срока за командироване и
продължителността в месеци; мотиви за командироването.

Към регистъра са приложени „Правила за командироване на съдии,
прокурори и следователи“ приети с решение на ВСС от 27.06.2013 г. съгласно
протокол № 25. Представлява ел. разпечатка на регистъра, съхраняван в ПВЦ
папка.

Регистър на отводите.
Води се на електронен носител и представлява разпечатка на регистъра,

съхраняван на хартиен носител в ПВЦ папка.
Води се за наказателни и граждански дела. Посочва се: пореден номер,

дата, вид и номер на делото, съдията-докладчик, основанията за отвод,
мотивите и новия докладчик.

За 2019 г. са направени 2 отвода на основание чл. 29, ал. 2 НПК.
За 2020 г. е направен 1 отвод на основание чл. 29, ал. 2 от НПК.
Регистър по чл. 159а НПК, чл.251, ал.4 ЗЕС.
Води се на хартиен носител от 01.01.2018 г. Съдържа информация за

поредния номер, дата на искането, № на делото, вносител, престъплението, за
което е образувано, датата на определението и резултата от искането.

За 2019 г. са постъпили 90 искания, които са уважени.
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За 2020 г. са постъпили 87, от които 3 са оставени без уважение.
Регистър на постъпили искания за поправки и допълнение на протоколи

за съдебни заседания.
Води се на електронен носител.
За 2019 г. и за 2020 г. няма вписвания.
Регистър на прекратените дела и върнати на РП-Самоков за

доразследване.
Води се на електронен носител и по години. Представлява електронна

разпечатка на хартиен носител на регистъра и се съхранява в ПВЦ папка.
Съдържа информация за вида и номера на делото, съдията-докладчик,
причини за прекратяването, вида заседание, датата на постановения съдебен
акт. Приложени са преписи на протоколите за с.з., в които е прекратено
производството и делото е върнато на РП за отстраняване на допуснатите на
ДП съществени процесуални нарушения.

Регистър на отменените съдебни актове и върнати дела за ново
разглеждане.

Води се на електронен носител. Представлява електронна разпечатка на
хартиен носител на регистъра и се съхранява в ПВЦ папка. Съдържа
информация за вида и номера на делото, съдията-докладчик, датата на
постановения съдебен акт и датата на връщане на делото. Приложени са
решения на РС-Самоков по АНД.

За 2019 г. има 2 вписвания.
За 2020 г. няма вписвания.
Регистър на въведени бюлетини за съдимост.
Води се на хартиен носител.
За 2019 г. се води от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. и са въведени 209

бюлетина.
За 2020 г. се води от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. и са въведени 184

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

доказателства.
Веществените доказателства се приемат от съдебния архивар с приемо–

предавателен протокол. Той приема, съхранява, регистрира в книгата и в
програмния продукт веществените доказателства и изпълнява
разпоредителните действия на съда за тях. Приемо–предавателният протокол
се вписва в книгата за веществените доказателства, прилага се към делото и
се вписва в деловодната програма.

Постъпилите в съда веществени доказателства се приемат опаковани
съобразно естеството им и по подходящ за съхранение начин. Регистрират се
в книгата за веществени доказателства от съдебните служители в
наказателното деловодство. Описват се подробно, като се означават по вид,
марка, брой, тегло и др. Приемането им се извършва по данните в
обвинителния акт, удостоверява се с протокол, подписан от предаващия и
приемащия, който се прилага към делото.
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Съдебните секретари получават от съдебния архивар веществените
доказателства за предявяване по реда на НПК, като след приключване на
съдебното заседание незабавно му ги връщат. След приключване на делата се
вписват разпоредителните действия за веществените доказателства съобразно
постановените съдебни актове.

При връщане на веществените доказателства собственикът се подписва
върху съдебния акт и се отбелязва в книгата за веществени доказателства.
При предаване на органите на досъдебното производство и/или на
разследващите органи се съставя приемо-предавателен протокол, който се
подписва от страните.

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

Ежегодно със заповед на председателя на съда на основание чл. 131, ал.
1 от ПАС се сформира комисия, която извършва проверка за наличността,
съхранението и изпълнението на разпореждането на съда за веществените
доказателства, за която се съставя протокол и резултата се докладва на
председателя.

За унищожаване на веществени доказателства се издава заповед на
председателя и се съставя протокол, който се прилага към книгата за ВД с
отбелязване.

За целите на проверката се представиха:
- Заповед № 5/02.01.2019 г. на председателя на съда за назначаване на

постоянна комисия за проверка наличността на ВД; правилното им
съхраняване, изготвянето на протоколи от проверката и на приемо-
предавателни протоколи за предаването им и за унищожаването им.

- Протокол от 03.01.2019 г. изготвен от комисията за проверка на ВД.
- Заповед № 1/02.01.2020 г. на председателя на съда за назначаване на

комисия за проверка на ВД.
- Протокол от 02.01.2020 г., изготвен от комисията за проверка на ВД.
- Заповед № 5/02.01.2020 г. за назначаване на постоянна комисия за

проверка наличността на ВД, правилното им съхраняване, изготвянето на
протоколи от проверката и на приемо-предавателни протоколи за
предаването им и за унищожаването им.

- Приемо-предавателен протокол от 12.07.2019 г. за предаване на ВД по
ДП № 113/2018 г. по описа на ОСлО при ОП-София, пр.пр. № 214/2018 г. по
описа на РП-Самоков.

- Приемо-предавателен протокол от 06.12.2019 г. за предаване на ВД по
НОХД № 304/2019 г. по описа на РС-Самоков.

- Приемо-предавателен протокол от 02.01.2020 г. за предаване на ВД по
ДП №638/2018 г. по описа на РУ-Самоков, пр.пр. № 1550/2018 г. по описа на
РП-Самоков.

- Приемо-предавателен протокол от 02.01.2020 г. за предаване на ВД по
НОХД № 584/2019 г. по описа на РС-Самоков.

- Приемо-предавателен протокол от 03.01.2020 г. за предаване на ВД по
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ДП № 54/2017 г. по описа на ОДМВР-София, пр.пр. № 1269/2017 г. по описа
на РП-Самоков.

- Приемо-предавателен протокол от 08.10.2020 г. за предаване на ВД по
АНД № 241/2020 г. по описа на РС-Самоков.

- Приемо-предавателен протокол от 28.10.2020 г. за предаване на ВД по
НОХД № 332/2020 г. по описа на РС-Самоков.

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

През проверявания период са издадени заповеди на председателя на
съда за преразпределение на дела във връзка с въведеното от Народното
събрание на Република България извънредно положение във връзка с
разпространението на коронавирусната инфекция (COVID-19), за стартиране
работата в ЕИС на съдилищата, за установяване нарушения на трудовата
дисциплина от служители и за образувани дисциплинарни производства и др.
както следва:

- Заповед с № 35/10.03.2020 г. с приложен график; Заповед №
36/11.03.2020 г.; Заповед № 36/11.03.2020 г.; Заповед № 37/11.03.2020 г.;
Заповед № 38/16.03.2020 г.; Заповед № 39/16.03.2020 г.; Заповед №
40/17.03.2020 г. с приложени графици; Заповед № 42/18.03.2020 г.; Заповед №
45/01.04.2020 г., Заповед № 45/01.04.2020 г.; Заповед № 47/08.04.2020 г.;
Заповед № 58/13.05.2020 г.; Заповед № 59/14.05.2020 г.; Заповед №
60/14.05.2020 г.; Заповед № 61/14.05.2020 г. и Заповед № 182/11.11.2020 г.

9.Извършени проверки в РС-Самоков.
Със Заповед № А-190/16.09.2019 г. на административния ръководител-

председател на ОС-София, е извършена проверка на дейността на РС-
Самоков за периода 01.09.2018 г. - 01.09.2019 г.

В доклада за резултатите от проверката на наказателните дела е
констатирано, че делата се образуват и разпределят от председателя на съда
на съдия-докладчик чрез използване ЕССР на делата, като по всички
разпределението е удостоверено със съответния протокол от избор.

Проверените НОХД са насрочвани за разпоредително заседание при
стриктно спазване на срока по чл. 247а, ал. 2, т. 1 от НПК. Не са констатирани
случаи на насрочване на дела след този срок.

НОХД са насрочвани от съдията-докладчик в предвидените
процесуални срокове. Не са констатирани дела, насрочени след едномесечния
срок по чл. 252, ал. 2 от НПК.

По НОХД, образувани на осн. чл. 381 от НПК по внесено споразумение
за решаване на делото и по делата, образувани по предложение на прокурор
за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно
наказание е констатирано, че се спазват сроковете за насрочване, предвидени
съответно в чл. 382, ал. 2 НПК и чл. 376, ал. 1 НПК.

Не са констатирани нарушения на срока по чл. 271, ал. 10 от НПК при
отлагане на делата. По делата, образувани по внесен обвинителен акт и е
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проведено бързо производство се спазва срока за насрочване и разглеждане,
предвиден в чл. 358, ал. 1, т. 4 от НПК.

Делата, образувани на осн. чл. 64 от НПК и чл. 65 от НПК, са
разглеждани в законоустановения срок.

При проверката на описната книга, на книгите за откритите, за
закритите и разпоредителните заседания, за привеждане в изпълнение на
влезли в сила присъди и определения, за веществени доказателства, за
получени и върнати призовки и други книжа, на архивната книга за
наказателни дела е констатирано, че се водят съгласно изискванията,
предвидени в ПАС.

За периода 01.09.2019 г. - 01.09.2020 г. от ОС-София не са извършвани
проверки на дейността на съда поради обявената в страната епидемична
обстановка и извънредно положение.

9.Анализ на дейността, отчетена в годишните доклади.
През 2019 г. в съда са разгледани общо 761 наказателни дела, от които

177 са висящи в началото на периода и 584 са постъпили през годината.
Приключени са 602 наказателни дела или 79% от разгледаните през годината,
159 са останали висящи в края на периода или 21% от разгледаните през
годината наказателни дела. Приключени са 405 наказателни дела в
тримесечния срок, което е 67% от приключените през годината.

През 2019 година са разгледани 196 НОХД, от които 164 са постъпили
през годината и 32 висящи в началото на отчетния период. Приключени са
151 НОХД или 77% от разгледаните, от които 116 или 77% в тримесечен срок
от образуването им.

През 2019 г. са разгледани 15 НЧХД, от които 9 постъпили през
годината и 6 висящи в началото на отчетния период. Приключени са 12 или
80% от разгледаните, от които 4 са приключени в тримесечен срок.

През 2019 г. са разгледани 47 наказателни дела по 78а от НК, от които
42 постъпили през годината и 5 висящи в началото на отчетния период.
Приключени са 43 или 92% от разгледаните, от които 39 или 91% са
приключени в тримесечен срок.

През 2019 г. са разгледани 221 ЧНД:- определения по чл. 243, ал. 4 и ал.
5 от НПК;  по чл.  244, ал.  5 от НПК;  по чл.  161, ал.  1 и ал.  2 от НПК;  по чл.
164,  ал.  4  от НПК;  по чл.  159  а от НПК;  по чл.  62,  ал.  6  от Закона за
кредитните институции; по искане за разпит на свидетели или обвиняеми
пред съдия. Постъпилите през годината са 216 и 5 са висящите в началото на
отчетния период. Приключени са 216 или 98% от разгледаните, от които 214
или 99% в тримесечен срок от образуването им.

През 2019 г. са разгледани 279 АНД, от които 153 са постъпили през
годината и 126 са висящи в началото на отчетния период. Приключени са 180
дела или 65% от разгледаните, от които 29 в тримесечен срок от образуването
им.

През 2019 г. не са разглеждани наказателни дела с висок обществен
интерес (съобразно критериите, посочени в обхвата на наказателните
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производства със значим обществен интерес, дефиниран в решение от
06.02.2008 г. на ВСС по протокол № 6).

През 2019 г. по 31 НОХД, разгледани по гл. 20 НПК, са постановени
осъдителни присъди.

Оправдателни присъди са постановени по 9 дела: НОХД № 135/2019 г.,
НОХД № 554/2018 г.,  НОХД № 419/2018 г.,  НОХД № 354/2019 г.,  НОХД №
412/2018 г., НОХД № 94/2019 г., НОХД № 233/2019 г., НОХД № 327/2019 г.,
НОХД № 90/2019 г., НОХД № 126/2019 г., НЧХД № 580/2018 г., НЧХД №
298/2019 г. и НЧХД № 100/2019 г.

През 2019 г. няма осъдени непълнолетни.
Няма прекратени наказателни производства по давност.
На осн.  чл.  288,  ал.  1  НПК,  чл.  289  НПК и по други причини са

прекратени 10 дела: НОХД № 531/2019 г., НОХД № 223/2019 г., НЧХД №
51/2019 г., АНД № 431/2019 г., АНД № 141/2019 г., ЧНД № 347/2019 г., ЧНД
№ 530/2019 г., ЧНД № 389/2019 г., ЧНД № 495/2019 г. и ЧНД № 83/2019 г.

Няма неправилно образувани и прекратени наказателни дела.
Върнати са 8 дела на прокурор от р.з. с указания за отстраняване на

нарушения, допуснати на ДП: НОХД № 3/2019 г., НОХД № 38/2019 г., НОХД
№ 223/2019 г., НОХД № 476/2019 г., НОХД № 16/2019 г., НОХД № 222/2019
г., НОХД № 23/2019 г. и НОХД № 217/2019 г.

Възобновено е наказателното производство по 1 дело-АНД №
548/2018г.

Има 2 наказателни дела с възобновено съдебно следствие: АНД №
338/2019 г. и АНД № 220/2019 г.

През 2020 г. са разгледани общо 694 наказателни дела, от които 159 са
висящи в началото на периода и 535 са постъпили през годината.
Приключени са 518 наказателни дела и 176 са останали висящи в края на
периода или 25% от разгледаните през годината наказателни дела.
Приключени са 330 наказателни дела в тримесечния срок, което е 64% от
приключените през годината.

Разгледани са 182 НОХД, от които 137 са постъпили през годината и 45
са висящи в началото на отчетния период. Приключени са 135 или 75% от
разгледаните, от които 80 дела, или 60%, в тримесечен срок от образуването
им.

Разгледани са 16 НЧХД, от които 13 са постъпили през годината и 3 са
висящи в началото на отчетния период. Приключени са 5, или 32% от
разгледаните, от които 2 в тримесечен срок от образуването им.

Разгледани са 27 наказателни дела по 78а от НК, от които 23 са
постъпили през годината и 4 са висящи в началото на отчетния период.
Приключени са 23 наказателни дела по чл. 78а от НК или 86% от
разгледаните, от които 16 в тримесечен срок.

Разгледани са 228 ЧНД, от които 220 са постъпили през годината и 8
висящи в началото на отчетния период. Приключени са 226 дела или 99% от
разгледаните, от които 222 в тримесечен срок от образуването им.
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Разгледани са 241 АНД, от които 142 са постъпили през годината и 69
висящи в началото на отчетния период. Приключени са 127 или 53% от
разгледаните, от които 8 в тримесечен срок от образуването им

Не са разглеждани наказателни дела с висок обществен интерес
(съобразно критериите, посочени в обхвата на наказателните производства
със значим обществен интерес, дефиниран в решение от 06.02.2008 г. на ВСС
съгласно протокол № 6).

По 22 НОХД и 2 НЧХД,разгледани по гл. 20 НПК, са постановени
осъдителни присъди.

Оправдателни присъди са постановени по 9 дела: НОХД № 277/2019 г.,
НОХД № 513/2015 г., НОХД № 26/2020 г., НОХД № 289/2020 г., НОХД №
461/2019 г., НОХД № 18/2020 г., НОХД № 443/2018 г., НОХД № 445/2019 г. и
НОХД № 366/2019 г.

През 2020 г. няма осъдени непълнолетни.
Няма прекратени наказателните производства по давност.
По други причини са прекратени 6 наказателни дела: НОХД № 9/2020

г., НОХД № 40/2020 г., НОХД № 55/2020 г., НОХД № 449/2020 г., НЧХД №
322/2020 г. и ЧНД № 521/2020 г..

Няма неправилно образувани и прекратени наказателни дела.
Върнати са 6 дела на прокурор от р.з. с указания за отстраняване на

нарушения, допуснати на ДП: НОХД № 22/2020 г., НОХД № 170/2020 г.,
НОХД № 40/2020 г., НОХД № 55/2020 г., НОХД № 338/2020 г. и НОХД №
195/2020 г.

Няма възобновени наказателни производства.
Има 1 дело с възобновено съдебно следствие–АНД № 381/2020 г..
10. Взаимодействие между административния ръководител и общото

събрание – разгледани въпроси и ролята на общото събрание за уеднаквяване
на съдебната практика по приложение на закона.

През проверявания период са проведени 4 общи събрания на съдиите и
служителите, които са разгледали организационни въпроси, както следва:

1. На 04.02.2019 г. ОС на съдиите и съдебните служители е приело
решение, с което е одобрило Правила за формиране и използване на
средствата по централизирания фонд СБКО за подпомагане на магистрати и
съдебни служители в органите на съдебната власт и е дало съгласие да се
отчислят по 0.1% от средствата в съда и за създаване на централизиран фонд
по сметка на ВСС.

2. На 11.02.2019 г. ОС на съдиите е приело решение във връзка с
определяне натовареността на председателя на съда и на съдиите по всички
видове дела и по всички групи за разпределение, заложени в ЦСРД.

3. На 29.11.2019 г. ОС на съдиите е приело решение, с което е
предложило на СК на ВСС за административен ръководител на съда да бъде
назначен съдия Чавеев.

4. На 23.11.2020 г. ОС на съдиите е приело решение, с което е изразило
становище по въпросите по т.д. № 1 /2020 г. на ВАС
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11. Повишаване на правната подготовка и квалификацията на съдиите и
съдебните служители.

През проверявания период съдиите в РС-Самоков не са взели участие в
присъствени и електронни дистанционни форми на обучение.

Съдебните служители са взели участие в следните форми на обучение:
- 1 служител е завършил електронно дистанционно обучение на тема

„Работа в бюро „Съдимост“ в периода 23.04.-30.04.2020 г.
- 1 служител е завършил електронно дистанционно обучение на тема

„Съдебни секретари“ в периода 09.04.-16.04.2020 г.
През 2020 г. съдебните служители са взели участие в електронно

дистанционно обучение за работа с ЕИСС по проект „Създаване на модел за
оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и
разработване на ЕИСС“.

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

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

Предоставените статистически данни за образуването, движението и
приключването на наказателните дела са следните:

За 2019 г.
Делата се насрочват при спазване на срока по чл. 247б, ал. 2, т. 1 НПК.
В срок до три месеца са насрочени 18 НОХД за разпоредително

заседание с разрешение на председателя на съда.
Не се констатираха НОХД, насрочени за разпоредително заседание в

срок до три месеца без разрешение на председателя на съда.
1 НОХД № 579/2019 г. с докладчик съдия Чавеев е насрочено за

разпоредително заседание на 27.07.2020 г.-след тримесечния срок от
образуването му на 23.12.2019 г.

Няма дела, върнати на прокурор за отстраняване на очевидна
фактическа грешка в обвинителния акт на основание чл. 248а НПК.

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

В едномесечен срок от разпоредителното заседание по чл. 252, ал. 2 от
НПК са насрочени 9 дела, образувани по внесен обвинителен акт. След
едномесечния срок са насрочени 25 наказателни дела.

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

21 дела са отложени след тримесечния срок по чл. 271, ал. 10 от НПК.
Останали несвършени в началото на отчетния период са 177

наказателни дела, съставляващи 23% от делата за разглеждане през годината.
През 2019 г. са постъпили 584 наказателни дела, съставляващи 77% от

разгледаните през годината общо 761 дела. По видове се разпределят, както
следва:
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- НОХД – 164, НЧХД – 9, АНД по чл. 78а НК – 42, АНД – 153, ЧНД –
216.

Постъпилите през годината наказателни дела се разпределят на всеки
съдия, както следва:

- Янко Чавеев: НОХД – 43, НЧХД – 1, АНД по чл. 78а НК – 12, АНД –
39, ЧНД – 61. Общо – 156 дела.

- Кирил Павлов: НОХД – 38, НЧХД – 4, АНД по чл. 78а НК - 10, АНД –
38, ЧНД – 64. Общо – 154 дела.

- Марина Трифонова: НОХД – 44, НЧХД – 2, АНД по чл. 78а НК – 10,
АНД – 39, ЧНД – 48. Общо – 143 дела.

-  Симеон Стойчев:  НОХД –  39,  НЧХД –  2,  АНД по чл.  78а НК –  10,
АНД – 37, ЧНД – 43. Общо – 131 дела.

Общият брой на разгледаните през 2019 г. наказателни дела е 761, от
които: НОХД -196, НЧХД – 15, АНД по чл. 78а НК – 47, АНД – 279, ЧНД –
224.

На всеки съдия са разпределени, както следва:
- Янко Чавеев: НОХД – 56, НЧХД – 3, АНД по чл. 78а НК – 12, АНД –

73, ЧНД – 66. Общо – 210 дела.
- Кирил Павлов: НОХД – 45, НЧХД – 5, АНД по чл. 78а НК - 11, АНД –

65, ЧНД – 64. Общо – 190 дела.
- Марина Трифонова: НОХД – 48, НЧХД – 4., АНД по чл. 78а НК – 13,

АНД – 71, ЧНД – 49. Общо – 185 дела.
-  Симеон Стойчев:  НОХД –  47,  НЧХД –  3,  АНД по чл.  78а НК –  11,

АНД – 70, ЧНД – 45. Общо – 176 дела.
През годината са свършени 602 наказателни дела, които съставляват

79% от всички разгледани през годината дела (761) и по видове се
разпределят, както следва:

- НОХД – 151, НЧХД – 12, АНД по чл. 78а НК – 43, АНД – 180, ЧНД –
216.

Свършените през годината наказателни дела от всеки съдия са:
- Янко Чавеев: НОХД – 43, НЧХД – 3, АНД по чл. 78а НК – 11, АНД –

41, ЧНД – 65. Общо – 163 дела.
- Кирил Павлов: НОХД – 40, НЧХД – 4, АНД по чл. 78а НК – 10, АНД –

39, ЧНД – 60. Общо – 153 дела.
- Марина Трифонова: НОХД – 31, НЧХД – 2, АНД по чл. 78а НК – 12,

АНД – 44, ЧНД – 48. Общо – 137 дела.
-  Симеон Стойчев:  НОХД –  37,  НЧХД –  3,  АНД по чл.  78а НК –  10,

АНД – 56, ЧНД – 43. Общо – 149 дела.
18 АНД, образувани по чл. 78а от НК, са насрочени след срока по чл.

376, ал. 1 от НПК.
Свършените в срок до 3 месеца дела са 500 и съставляват 66% от общо

разгледаните (761). По видове се разпределят, както следва: НОХД - 118,
НЧХД - 4, АНД по чл. 78а от НК – 39, ЧНД – 216, АНД – 29.
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Свършените в срок до 3 месеца наказателни дела от всеки съдия са,
както следва:

- съдия Чавеев: НОХД – 30, НЧХД – 1, АНД по чл. 78а НК – 10, АНД –
4, ЧНД – 65. Общо – 110 дела.

- съдия Павлов: НОХД – 34, АНД по чл. 78а НК – 10, АНД – 8, ЧНД –
60. Общо – 112 дела.

-  съдия Трифонова:  НОХД –  26,  НЧХД –  1,  АНД по чл.  78а НК –11,
АНД – 4, ЧНД – 48. Общо – 90 дела.

- съдия Стойчев: НОХД – 28, НЧХД – 2, АНД по чл. 78а НК – 8, АНД –
13, ЧНД – 43. Общо – 94 дела.

Свършените наказателни дела в срок над 3 месеца са 195 и съставляват
26% от общо разгледаните (761).

Свършените дела в срок над 3 месеца от всеки съдия са, както следва:
- съдия Чавеев: НОХД – 13, НЧХД – 2, АНД по чл. 78а НК – 1, АНД –

37. Общо – 53 дела.
- съдия Павлов: НОХД – 6, НЧХД – 4, АНД – 31. Общо – 41 дела.
- съдия Трифонова: НОХД – 5, НЧХД – 1, АНД – 40. Общо – 46 дела.
- съдия Стойчев: НОХД – 9, НЧХД – 1, АНД по чл. 78а НК – 2, АНД –

43. Общо – 55 дела.
Свършените дела в едно съдебно заседание са 214 и по видове се

разпределят, както следва: НОХД - 75, АНД - 119, ЧНД – 20.
За всеки съдия:

Съдия НОХД НЧХД АНД ЧНД Общо
Янко Чавеев 21 26 5 52
Кирил Павлов 17 31 4 52
Марина Трифонова 18 29 4 51
Симеон Стойчев 19 33 7 59

Делата, решени в три съдебни заседания, са 133 и по видове се
разпределят, както следва: НОХД - 50, НЧХД – 2, АНД - 75, ЧНД – 6.

За всеки съдия:
Съдия НОХД НЧХД АНД ЧНД Общо

Янко Чавеев 10 21 1 32
Кирил Павлов 18 2 17 1 38
Марина Трифонова 12 18 2 32
Симеон Стойчев 10 19 2 31

Делата, отложени над три пъти, са 43 и по видове се разпределят, както
следва: НОХД - 23, НЧХД – 2, АНД – 18.

За всеки съдия:
Съдия НОХД НЧХД АНД Общо

Янко Чавеев 7 6 13
Кирил Павлов 2 2 1 5
Марина Трифонова 8 7 15
Симеон Стойчев 6 4 10
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Причините за отлагане на делата над три пъти са: призоваване на
свидетел; назначаване на експертизи; за събиране на доказателства; за
изготвяне на повторна експертиза и други.

Общият брой на съдебните заседания през 2019 г. е 186.
За всеки съдия:

Съдия Общо за годината
Янко Чавеев 51
Кирил Павлов 45
Марина Трифонова 49
Симеон Стойчев 41

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

НПК и по други причини са общо 10.
За всеки съдия:

№
по
ред

Вид на
дело

Номер Година Съдия-докладчик

1. ЧНД 347 2019 г. Янко Чавеев
2. АНД 431 2019 г. Янко Чавеев
3. НЧХД 51 2019 г. Симеон Стойчев
4. АНД 141 2019 г. Симеон Стойчев
5.  ЧНД 530 2019 г. Симеон Стойчев
6. НОХД 531 2019 г. Кирил Павлов
7. ЧНД 389 2019 г. Кирил Павлов
8. ЧНД 495 2019 г. Кирил Павлов
9. НОХД 223 2019 г. Марина Трифонова
10. ЧНД 83 2019 г. Марина Трифонова

Няма неправилно образувани и прекратени наказателни дела.
Съдебното производство е прекратено по осем дела, които са върнати

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

Вид на дело Номер/година Съдия докладчик

1. НОХД 3/2019 г. Кирил Павлов
2. НОХД 38/2019 г. Марина Трифонова
3. НОХД 223/2019 г. Марина Трифонова
4. НОХД 476/2019 г. Марина Трифонова
5. НОХД 16/2019 г. Симеон Стойчев
6. НОХД 222/2019 г. Симеон Стойчев
7. НОХД 23/2019 г. Янко Чавеев
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8. НОХД 217/2019 г. Янко Чавеев
Наказателното производство е възобновено по 1 дело – АНД №

548/2018 г., с докладчик съдия Павлов.
През 2019 г. има две дела, по които е възобновено съдебното следствие

–  АНД № 338/2019  г.  с докладчик съдия Чавеев и АНД № 220/2019  г.  с
докладчик съдия Трифонова.

Несвършените наказателни дела в края на 2019 г. са 159, съставляващи
21% от всички разгледани дела (761). По видове са: НОХД - 45, НЧХД - 3,
АНД по чл. 78а НК - 4, АНД - 99, ЧНД – 8.

За всеки съдия, са както следва:
- съдия Чавеев: НОХД – 13, АНД по чл. 78а НК – 1, АНД – 33, ЧНД - 1.

Общо – 48 дела.
- съдия Павлов: НОХД – 6, АНД по чл. 78а НК – 1, АНД – 27, ЧНД – 4.

Общо – 38 дела.
-  съдия Трифонова:  НОХД –  18,  НЧХД –  2.,  АНД по чл.  78а НК –  1,

АНД – 26, ЧНД - 1. Общо – 48 дела.
- съдия Стойчев: НОХД – 8, НЧХД – 1, АНД по чл. 78а НК – 1, АНД –

13, ЧНД - 2. Общо – 25 дела.
През 2019 г. - са разгледани общо 196 НОХД, от които свършени са

151, от тях с присъда - 31.
Постановени са 13 оправдателни присъди, от които 10 по НОХД и 3 по

НЧХД. 13 оправдателни присъди са влезли в сила, от които по 3 дела на
доклад на съдия Чавеев, по 1 на доклад на съдия Трифонова, по 5 на доклад
на съдия Павлов и по 4 на доклад на съдия Стойчев.

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

Няма разгледани наказателни дела, по които подсъдимият е
непълнолетен.

14 дела са образувани по искане за вземане на мярка за неотклонение
задържане под стража или за нейното изменение, от които 5 на осн. чл. 64
НПК и 9 на осн. чл. 65 НПК. По 6 от делата определението е постановено в
деня на образуването им и по 2 определението е постановено в 3 дневен срок
от образуването им на осн. чл. 65, ал. 3 от НПК.

3 дела са образувани на осн. чл. 243 от НПК и 2 на осн. чл. 244 от НПК,
от които 1 дело на доклад на съдия Чавеев, 2 на доклад на съдия Стойчев, 1
на доклад на съдия Павлов и 1 на доклад на съдия Марина Цветкова.

През годината са образувани 182 ЧНД, от които:
- по чл. 64 от НПК – 5; по чл. 223 от НПК - 3; по чл. 161, ал. 2 от НПК -

55; по чл.  68 от ЗМВР - 10; по чл.  381, ал.  1 от НПК - 17; по чл.  62, ал.  6 от
ЗКИ – 2; по чл. 159а от НПК – 90.

По реда на глава 24 от НПК „Бързо производство“ са разгледани 6 дела,
от които 2 от съдия Чавеев и 4 от съдия Трифонова.
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През годината няма образувани наказателни дела по глава 26 НПК
„Ускоряване на наказателното производство“.

По реда на глава 27 от НПК „Съкратено съдебно следствие в
производството пред първата инстанция“ са разгледани 8 дела, от които 4 от
съдия Чавеев, 3 от съдия Павлов и 2 от съдия Трифонова.

По реда на глава 28 от НПК „Освобождаване от наказателна
отговорност с налагане на административно наказание“ са разгледани 43
дела, от които 11 от съдия Чавеев, 10 от съдия Павлов, 10 от съдия Стойчев и
12 от съдия Трифонова.

18 дела са насрочени след едномесечния срок по чл. 376, ал. 1 от НПК,
от които 7 на доклад на съдия Павлов, 5 на доклад на съдия Стойчев, 4 на
доклад на съдия Чавеев и 2 на доклад на съдия Трифонова.

Делата, решени със споразумение по реда на глава 29 от НПК, са 105,
от които образувани на осн. чл. 381 от НПК - 58 и разгледани на осн. чл. 384
от НПК - 47.

Разгледаните дела, образувани на осн. чл. 381 от НПК са: 17 от съдия
Чавеев, 12 от съдия Павлов, 15 от съдия Стойчев и 14 от съдия Трифонова.

Разгледаните дела на осн. чл. 384 от НПК са: 10 от съдия Чавеев, 14 от
съдия Павлов, 12 от съдия Стойчев и 11 от съдия Трифонова.

По глава 34 НПК „Прилагане на принудителни медицински мерки.
Реабилитация“ са образувани 5 дела на осн. чл. 433 от НПК. Няма образувани
дела на осн. чл. 427 от НПК.

Образувано е 1 ЧНД, разгледано след срока по чл. 243, ал. 5 от НПК –
ЧНД № 396/2019 г. с докладчик съдия Павлов.

Разгледано е 1 дело след срока по чл. 244, ал. 5 от НПК.
Разгледани са 6 дела, насрочени в срока по чл. 65, ал. 3 от НПК, от

които 3 от съдия Павлов и 3 от съдия Стойчев.
По 104 наказателни дела, по които са постановени присъди, е спазен

срока по чл. 98 от ПАС за изпращане на преписи от присъдите в 7-дневен
срок от влизането им в сила.

По 31 наказателни дела срока по чл. 98 от ПАС за изпращане на
преписи от присъдите в 7-дневен срок от влизането им в сила не е спазен.

Няма изгубени наказателни дела.
Средномесечното постъпление на наказателни дела през 2019 г. на един

съдия на база утвърденото щатно разписание е 9.73. Средномесечно
свършените наказателни дела от един съдия са 10.03.

Средномесечното постъпление на наказателни дела на един съдия на
база действителната натовареност през 2019 г. е 12.17 (изчислява се на база
постъпили дела и действително отработени човекомесеци). Средномесечно
свършените дела от един съдия, който разглежда наказателни дела, са 12.54.

Срокове, в които са изготвени мотивите на присъдите по наказателните
дела:

Съдия До 15 дни До 60 дни След 60дни Общо
Янко Чавеев 1 6 7 14
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Кирил Павлов 1 3 9 13
Симеон Стойчев 5 1 6
Марина
Трифонова

1 2 2 5

Срокове, в които са изготвени решенията по АНД:
Съдия До 30 дни До 60 дни След 60дни Общо

Янко Чавеев 19 1 30 50
Кирил Павлов 16 7 26 49
Симеон Стойчев 12 17 28 57
Марина
Трифонова

17 1 37 55

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

Обжалвани са съдебните актове по 88 дела, от които по 11 НОХД, по 5
НЧХД, по 65 АНД и по 7 ЧНД.

Върнати през годината от инстанционен контрол са 105 дела, от които
20 НОХД, 6 НЧХД, 8 ЧНД и 71 АНД.

За всеки съдия са:
СЪДИИ НОХД НЧХД ЧНД АНД

Янко Чавеев 6 3 1 14
Кирил Павлов 8 1 4 21
Симеон Стойчев 4 1 3 18.
Марина
Трифонова

2 1 18

През годината е отменен съдебния акт и делото е върнато за ново
разглеждане-по 3 с докладчик съдия Чавеев, по 7 с докладчик съдия Павлов,
по 3 с докладчик съдия Стойчев и по 4 с докладчик съдия Трифонова.

38 дела са насрочени след срока по чл. 382, ал. 2 от НПК, от които 13 на
доклад на съдия Павлов, 10 на доклад на съдия Трифонова, 8 на доклад на
съдия Чавеев и 7 на доклад на съдия Стойчев.

За 2020 г.
Делата се насрочват при спазване на срока по чл. 247б, ал. 2, т. 1 НПК.
В срок до три месеца са насрочени 24 НОХД за разпоредително

заседание с разрешение на председателя на съда.
Не се констатираха НОХД, насрочени за разпоредително заседание в

срок до три месеца без разрешение на председателя на съда.
2 НОХД с докладчик съдия Трифонова са насрочени за разпоредително

заседание след тримесечния срок от образуването им – НОХД № 132/2020 г.,
образувано на 04.03.2020 г. и насрочено за р.з. на 16.06.2020 г. и НОХД №
321/2020 г., образувано на 01.07.2020 г. и насрочено за р.з. на 20.10.2020 г.
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През годината има 1 наказателно дело, върнато на прокурор за
отстраняване на очевидна фактическа грешка в обвинителния акт на
основание чл. 248а НПК – НОХД № 24/2020 г. с докладчик съдия Чавеев.

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

В едномесечен срок от разпоредителното заседание по чл. 252, ал. 2 от
НПК са насрочени 5 дела, образувани по внесен обвинителен акт. След
едномесечния срок са насрочени 38 наказателни дела.

13 дела са насрочени след едномесечния срок по чл. 252, ал. 4 НПК за
разглеждане, образувани по тъжба на пострадал.

13 дела са отложени след тримесечния срок по чл. 271, ал. 10 от НПК.
159 дела са останали несвършени в началото на отчетния период,

съставляващи 23% от разглежданите през годината.
През 2020 г. са постъпили 535 наказателни дела, съставляващи 77% от

разгледаните през годината 694 дела. По видове се разпределят, както следва:
- НОХД – 137, НЧХД – 13, АНД по чл. 78а НК – 23, АНД – 142, ЧНД –

220.
Постъпилите през годината наказателни дела се разпределят на всеки

съдия, както следва:
- Янко Чавеев: НОХД – 39, НЧХД – 5, АНД по чл. 78а НК – 7, АНД –

40, ЧНД – 57. Общо – 148 дела.
- Кирил Павлов: НОХД – 41, НЧХД – 4, АНД по чл. 78а НК - 7, АНД –

40, ЧНД – 60. Общо – 152 дела.
- Марина Трифонова: НОХД – 36, НЧХД – 4, АНД по чл. 78а НК – 6,

АНД – 41, ЧНД – 43. Общо – 130 дела.
- Симеон Стойчев: НОХД – 21, АНД по чл. 78а НК – 3, АНД – 21, ЧНД

– 60. Общо – 105 дела.
Общият брой на разгледаните през 2020 г. наказателни дела е 694, от

които: НОХД -182, НЧХД – 16, АНД по чл. 78а НК – 27, АНД – 241, ЧНД –
228.

На всеки съдия са разпределени, както следва:
- Янко Чавеев: НОХД – 52, НЧХД – 5, АНД по чл. 78а НК – 8, АНД –

73, ЧНД – 58. Общо – 196 дела.
- Кирил Павлов: НОХД – 47, НЧХД – 4, АНД по чл. 78а НК - 8, АНД –

67, ЧНД – 64. Общо – 190 дела.
- Марина Трифонова: НОХД – 54, НЧХД – 6, АНД по чл. 78а НК – 7,

АНД – 67, ЧНД – 44. Общо – 178 дела.
- Симеон Стойчев: НОХД – 29, НЧХД – 1, АНД по чл. 78а НК – 4, АНД

– 34, ЧНД – 65. Общо – 130 дела.
През годината са свършени 518 наказателни дела, които съставляват

75% от всички разгледани през годината 694 и по видове се разпределят,
както следва:

- НОХД – 135, НЧХД – 5, АНД по чл. 78а НК – 23, АНД – 129, ЧНД –
226.
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Свършените през годината наказателни дела от всеки съдия са:
- Янко Чавеев: НОХД – 37, НЧХД – 1, АНД по чл. 78а НК – 7, АНД –

38, ЧНД – 58. Общо – 141 дела.
- Кирил Павлов: НОХД – 37, НЧХД – 3, АНД по чл. 78а НК – 7, АНД –

43, ЧНД – 64. Общо – 154 дела.
- Марина Трифонова: НОХД – 40, АНД по чл. 78а НК – 6, АНД – 26,

ЧНД – 42. Общо – 114 дела.
- Симеон Стойчев: НОХД – 21, НЧХД – 1, АНД по чл. 78а НК – 3, АНД

– 22, ЧНД – 62. Общо – 109 дела.
19 АНД, образувани на осн. чл. 78а от НК, са насрочени след срока,

предвиден в чл. 376, ал. 1 от НПК.
Свършените дела в срок до 3 месеца са 305 и съставляват 44% от общо

разгледаните 694. По видове се разпределят, както следва: НОХД – 60, НЧХД
– 2, АНД по чл. 78а от НК – 16, ЧНД – 219, АНД – 8.

Свършените дела в срок до 3 месеца от всеки съдия са, както следва:
- съдия Чавеев: НОХД – 4, АНД по чл. 78а НК – 6, АНД – 4, ЧНД – 56.

Общо – 79 дела.
- съдия Павлов: НОХД – 2, НЧХД – 1, АНД по чл. 78а НК – 6, АНД – 2,

ЧНД – 62. Общо – 73 дела.
- съдия Трифонова: НОХД – 22, АНД по чл. 78а НК – 2, ЧНД – 39.

Общо – 63 дела.
- съдия Стойчев: НОХД – 13, НЧХД – 1, АНД по чл. 78а НК – 2, АНД –

2, ЧНД – 62. Общо – 80 дела.
Свършените наказателни дела в срок над 3 месеца са 230 и съставляват

34% от общо разгледаните 694.
Свършени дела в срок над 3 месеца от всеки съдия са, както следва:
- съдия Чавеев: НОХД – 14, НЧХД – 1, АНД по чл. 78а НК – 1, АНД –

34, ЧНД – 2. Общо – 52 дела.
- съдия Павлов: НОХД – 35, НЧХД – 2, АНД по чл. 78а НК – 1, АНД –

41, ЧНД – 2. Общо – 81 дела.
- съдия Трифонова: НОХД – 18, АНД по чл. 78а НК – 4, АНД – 26, ЧНД

– 3. Общо – 51 дела.
- съдия Стойчев: НОХД – 8, НЧХД – 1, АНД по чл. 78а НК – 1, АНД –

34, ЧНД – 2. Общо – 46 дела.
Свършените дела в едно съдебно заседание са 149 и по видове се

разпределят, както следва: НОХД - 48, НЧХД – 1, АНД - 65, ЧНД – 35.
За всеки съдия:

Съдия НОХД НЧХД АНД ЧНД Общо
Янко Чавеев 13 20 10 43
Кирил Павлов 14 1 21 8 44
Марина Трифонова 12 13 4 29
Симеон Стойчев 9 11 13 33

Делата, решени в три съдебни заседания, са 125 и по видове се
разпределят, както следва: НОХД - 53, НЧХД – 2, АНД - 62, ЧНД – 8.
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За всеки съдия:
Съдия НОХД НЧХД АНД ЧНД Общо

Янко Чавеев 16 17 3 36
Кирил Павлов 15 2 26 3 46
Марина Трифонова 16 11 1 28
Симеон Стойчев 6 8 1 15

Делата, отложени над три пъти, са 41 и по видове се разпределят, както
следва: НОХД - 29, НЧХД – 2, АНД – 10.

За всеки съдия:
Съдия НОХД НЧХД АНД Общо

Янко Чавеев 10 1 4 14
Кирил Павлов 5 1 1 7
Марина Трифонова 8 2 10
Симеон Стойчев 6 3 9

Причините за отлагане на делата над три пъти са: призоваване на
свидетел; назначаване на експертизи; за събиране на доказателства; изготвяне
на повторна експертиза и други.

Общият брой на съдебните заседания през 2020 г. е 173.
За всеки съдия:

Съдия Общо за годината
Янко Чавеев 50
Кирил Павлов 48
Марина Трифонова 50
Симеон Стойчев 25

През 2020 г. няма спрени дела.
Няма прекратени дела поради изтекла давност.
Прекратените наказателни дела на основание чл. 288, ал. 1 НПК, чл. 289

НПК и по други причини са общо 7.
За всеки съдия:

№
по
ред

Вид на
дело

Номер Година Съдия-докладчик

1. НОХД 9 2020 г. Марина Трифонова
2. НОХД 322 2020 г. Марина Трифонова
3. ЧНД 521 2020 г. Марина Трифонова
4. НОХД 40 2020 г. Симеон Стойчев
5.  НОХД 55 2020 г. Кирил Павлов
6. НОХД 449 2020 г. Кирил Павлов
7. НОХД 531 2019 г. Кирил Павлов

През 2020 г. няма неправилно образувани и прекратени наказателни
дела.
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Съдебното производство е прекратено по шест дела, които са върнати
на прокурор от разпоредително заседание с указания за отстраняване на
нарушения, допуснати на досъдебното производство:
№ по
ред

Вид на дело Номер/година Съдия докладчик

1. НОХД 22/2020 г. Марина Трифонова
2. НОХД 170/2020 г. Марина Трифонова
3. НОХД 40/2020 г. Симеон Стойчев
4. НОХД 55/2020 г. Симеон Стойчев
5. НОХД 338/2020 г.. Симеон Стойчев
6. НОХД 195/2020 г. Янко Чавеев

Няма наказателни дела с възобновено наказателното производство.
По 1 наказателно дело е възобновено съдебно следствие – АНД №

381/2020 г., с докладчик съдия Павлов.
Несвършените наказателни дела в края на 2020 г. са 176, съставляващи

26% от всички разгледани дела (694). По видове са: НОХД - 47, НЧХД - 11,
АНД по чл. 78а НК - 4, АНД - 112, ЧНД – 2.

За всеки съдия са, както следва:
- съдия Чавеев: НОХД – 15, НЧХД – 4, АНД по чл. 78а НК – 1, АНД –

35. Общо – 55 дела.
- съдия Павлов: НОХД – 10, НЧХД – 1, АНД по чл. 78а НК – 1, АНД –

24. Общо – 36 дела.
-  съдия Трифонова:  НОХД –  14,  НЧХД –  6,  АНД по чл.  78а НК –  1,

АНД – 41, ЧНД - 2. Общо – 64 дела.
- съдия Стойчев: НОХД – 8, АНД по чл. 78а НК – 1, АНД – 12. Общо –

21 дела.
През 2020 г. са разгледани общо 182 НОХД, от които са свършени 135,

от тях с присъда - 33.
Постановени са 9 оправдателни присъди.
Няма образувани наказателни дела, наблюдавани от ИВСС съгласно чл.

7, т. 17 от ПОДИВССДАЕ, както и дела с висок обществен интерес съобразно
критериите, приети с решение на ВСС.

Няма разгледани наказателни дела, по които подсъдимият е
непълнолетен.

21 дела са образувани по искане за вземане на мярка за неотклонение
задържане под стража или за нейното изменение, от които 17 на осн. чл. 64
НПК и 4 на осн. чл. 65 НПК. По 13 от делата определението е постановено в
деня на образуването им и по 6 определението е постановено в 3-дневен срок
от образуването им на осн. чл. 65, ал. 3 от НПК.

Образувани са 6 дела на осн. чл. 243 от НПК и 3 на осн. чл. 244 от НПК,
от които 2 на доклад на съдия Чавеев, 3 на доклад на съдия Стойчев, 2 на
доклад на съдия Павлов и 2 на доклад на съдия Марина Цветкова.

През годината са образувани 179 ЧНД, от които:



29

- на осн. чл. 64 от НПК – 13; на осн. чл. 223 от НПК - 3; на осн. чл. 161,
ал. 2 от НПК - 40; на осн. чл. 68 от ЗМВР - 12; на осн. чл. 381, ал. 1 от НПК -
22; на осн. чл. 62, ал. 6 от ЗКИ – 2; на осн. чл. 159а от НПК – 87.

По реда на глава 24 от НПК „Бързо производство“ са разгледани 2 дела
от съдия Трифонова.

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

По реда на глава 27 от НПК „Съкратено съдебно следствие в
производството пред първата инстанция“ са разгледани 10 дела, от които 5 от
съдия Чавеев, 2 от съдия Павлов, 1 от съдия Стойчев и 2 от съдия Трифонова.

По реда на глава 28 от НПК „Освобождаване от наказателна
отговорност с налагане на административно наказание“ са разгледани 22
дела, от които 7 от съдия Чавеев, 7 от съдия Павлов, 3 от съдия Стойчев и 5
от съдия Трифонова.

19 дела са насрочени след едномесечния срок по чл. 376, ал. 1 от НПК,
от които 7  от съдия Павлов,  5  от съдия Стойчев,  2  от съдия Чавеев и 5  от
съдия Трифонова.

Делата, решени със споразумение по реда на глава 29 от НПК, са 91, от
които образувани на осн. чл. 381 от НПК - 51 и разгледани на осн. чл. 384 от
НПК - 40.

От образуваните на осн. чл. 381 от НПК са разгледани - 12 от съдия
Чавеев, 14 от съдия Павлов, 11 от съдия Стойчев и 14 от съдия Трифонова.

На осн. чл. 384 от НПК са разгледани - 14 от съдия Чавеев, 11 от съдия
Павлов, 3 от съдия Стойчев и 12 от съдия Трифонова.

По глава 34 от НПК „Прилагане на принудителни медицински мерки.
Реабилитация“ са образувани 2 дела на осн. чл. 433 от НПК. Няма образувани
дела на осн. чл. 427 от НПК.

Образувани са 2 ЧНД, разгледани след срока по чл. 243, ал. 5 от НПК –
ЧНД № 12/2020  г.,  с докладчик съдия Трифонова и ЧНД № 103/2020  г.  с
докладчик съдия Чавеев.

Разгледани са 2 дела след срока по чл. 244, ал. 5 от НПК – ЧНД №
372/2020 г. и ЧНД № 428/2020 г., с докладчик съдия Павлов.

Разгледани са 13 дела, насрочени в срока по чл. 65, ал. 3 от НПК, от
които 2 на доклад на съдия Павлов, 7 на доклад на съдия Стойчев, 3 на
доклад на съдия Трифонова и 1 на доклад на съдия Чавеев.

По 82 наказателни дела, по които са постановени присъди, е спазен
срока по чл. 98 от ПАС за изпращане на преписи на присъдите в 7 - дневен
срок от влизането им в сила.

По 8 наказателни дела срока по чл. 98 от ПАС за изпращане на преписи
на присъдите в 7 дневен срок от влизането им в сила не е спазен.

Няма изгубени наказателни дела.
Средномесечното постъпление на наказателни дела през 2020 г. на един

съдия на база утвърденото щатно разписание е 8.92. Средномесечно
свършените наказателни дела от един съдия са 8.63.
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Средномесечното постъпление на наказателни дела на един съдия на
база действителната натовареност през 2020 г. е 11.15 (изчислява се на база
постъпили дела и действително отработени човекомесеци). Средномесечно
свършените дела от един съдия, който разглежда наказателни дела, са 10.79.

Срокове, в които са изготвени мотивите на присъдите по наказателните
дела:

Съдия До 15 дни До 60 дни След 60дни Общо
Янко Чавеев 1 3 4 8
Кирил Павлов 2 8 10
Симеон Стойчев 3 2 1 6
Марина
Трифонова

8 8

Срокове, в които са изготвени решенията по АНД:
Съдия До 30 дни До 60 дни След 60дни Общо

Янко Чавеев 14 3 24 41
Кирил Павлов 9 1 39 49
Симеон Стойчев 7 3 12 22
Марина
Трифонова

5 5 18 28

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

През 2020 г. са обжалвани актовете по 71 дела, от които 18 по НОХД, 2
по НЧХД, 40 по АНД и 11 по ЧНД.

От инстанционен контрол са върнати 75 дела.
За всеки съдия са:
СЪДИИ НОХД НЧХД ЧНД АНД

Янко Чавеев 6 1 1 15
Кирил Павлов 7 2 2 13
Симеон Стойчев 2 5 7
Марина
Трифонова

2 1 11

През годината е отменен съдебния акт и делото е върнато за ново
разглеждане по 2 с докладчик съдия Чавеев, 2 с докладчик съдия Павлов и 2 с
докладчик съдия Трифонова.

През годината 44 дела са насрочени след срока по чл. 382, ал. 2 от НПК,
от които 12 на доклад на съдия Чавеев, 16 на доклад на съдия Павлов, 9 на
доклад на съдия Трифонова и 7 на доклад на съдия Стойчев.

IІ. Проверка и анализ на делата, предоставени на случаен принцип.
От всеки съдия в РС-Самоков бяха изискани и проверени дела от

различни видове, както следва: НОХД – дела, разгледани по реда на глава 20
от НПК; дела, разгледани по реда на глава 27 от НПК „Съкратено съдебно
следствие в производството пред първата инстанция“; дела, разгледани по
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реда на глава 29 от 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 Янко Чавеев
НОХД № 135/2019 г., образувано на 25.03.2019 г. по внесен ОА за

извършено престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НПК. Протокол от избор на
съдия-докладчик от същата дата. Разпореждане от 26.03.2020 г. за насрочване
на р.з. и указания за страните, вкл. и за въпросите по чл. 248 НПК, изпълнени
на 27.03.2019 г. В р.з. на 05.04.2019 г. съдът е дал ход на делото, разяснил е
правата на страните по чл. 274 от НПК, изслушал е становищата им по
всички въпроси от предвидените. Защитникът е заявил, че има искане делото
да се разгледа по реда на гл. 27 – чл. 371, т. 1 от НПК. Съдът е дал ход на
съдебното следствие при тези условия, без да изложи съображения за
наличието на основания делото да се разгледа незабавно след провеждане на
р.з. След изслушване на съдебните прения, упражнено право на лична защита
и последна дума на подсъдимия, се е оттеглил на съвещание за постановяване
на присъдата. По съображения, че не са изяснени всички обстоятелства, е
отменил определението си за приключване на съдебното следствие и го е
възобновил. Указал е да се изискат конкретни доказателства, допуснал е до
разпит свидетели и е отложил делото. В с.з. на 13.05.2019 г. е дал ход на
делото, разпитал е свидетелите, приел е писмените доказателства. След
изслушване на съдебните прения, упражнено право на лична защита и
последна дума на подсъдимия, съдът е обявил постановената присъда, с която
е признал подсъдимия за невинен и на осн. чл. 304 от НПК го е оправдал по
повдигнатото обвинение. /Според съдържанието на протокол не е разяснил
реда и срока за обжалване на присъдата-чл. 311, ал. 1, т. 7 НПК/.
Постановеното определение по чл. 309 НПК е без мотиви и е включено в
съдържанието на протокола, вместо след приключването му по реда,
предвиден в чл. 311, ал. 1, т. 7 НПК. Мотивите са изготвени на 26.07.2019 г.
Преписи от присъдата са изпратени на компетентните институции на
29.07.2019 г. Има приложен стикер по чл. 60, ал. 4 ПАС. Делото е
архивирано.

НОХД № 277/2019 г., образувано на 27.06.2019 г. по внесен ОА за
извършено престъпление по чл. 323 от НК срещу един подсъдим. Протокол
от избор на съдия-докладчик от същата дата. Разпореждане от 28.06.2019 г. за
насрочване на р.з. и указания, вкл. и за въпросите по чл. 248 от НПК. В р.з. на
16.09.2019 г. съдът не е дал ход на делото и го е отложил по искане на
подсъдимата за назначаване на служебен защитник, указал е да се изиска от
САК определяне на адвокат, който да бъде назначен за служебен защитник. В
р.з. на 28.10.2019 г. е назначил определения от САК адвокат за служебен
защитник, дал е ход на делото, разяснил е на страните правото на отвод, а на
подсъдимия-и конкретно предвидените. Изслушал е становището им по
всички въпроси от предвидените. При условията по чл. 252, ал. 1 от НПК е
разгледал делото незабавно след провеждане на р.з. по реда на гл. 28 НПК.
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Дал е ход на съдебното следствие, приел е и е приобщил доказателствата по
делото и го е отложил за разпит на свидетели. В с.з. на 09.12.2019 г. е дал ход
на делото, разпитал е свидетелите, прочел е показанията на свидетел на осн.
чл. 281 , ал. 4 от НПК и го е отложил за разпит на неявил се свидетел. /Няма
указания свидетелят да представи доказателства за причините за неявяване/.
В с.з. на 03.02.2020 г. съдът е дал ход на делото, прочел е показанията на
свидетеля, дадени на ДП, приел е заключението на ВЛ и материалите по ДП.
След изслушване на съдебните прения, упражнено право на лична защита от
подсъдимата и последна дума, съдът е обявил постановената присъда, с която
е признал подсъдимата за невинна и на осн. чл. 304 НПК я е оправдал по
повдигнатото обвинение. Произнесъл се е по въпроса за разноските. /Според
съдържанието на протокола за с.з. съдът не е разяснил реда и срока за
обжалване/протестиране на присъдата/. Произнесъл се е с немотивирано
определение по чл. 309 от НПК за МНО, включено в съдържанието на
протокола /вместо след приключването му съгласно чл. 311, ал. 1, т. 7 НПК/.
Препис от присъдата и мотивите са изпратени на РП-Самоков на 16.04.2020 г.
Има приложен стикер по чл. 60, ал. 4 ПАС. Делото е архивирано.

НОХД № 165/2020 г., образувано на 13.04.2020 г. по внесен ОА с
обвинения за извършени престъпления по чл. 195, ал.1, т. 7 и т. 3 НК, вр. чл.
194, ал. 1 вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл.26, ал. 1 , вр.чл. 28, ал.1 от НК от единия
обвиняем и по чл. 195, ал. 1, т. 3 вр. чл. 194 ,ал. 1 , вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 26,
ал. 1 от НК от другия. Протокол от избор на съдия-докладчик от същата дата.
Безмотивно разпореждане, написано върху протокола от избор на съдия-
докладчик, за произнасяне по чл. 270 от НПК /вместо подредено
последователно по делото и мотивирано като съдебен акт по смисъла на чл.
32 от НПК/. В с.з. на 15.04.2020 г. съдът е дал ход на производството по чл.
270 от НПК, разяснил е правата на подсъдимия, приел е материалите по ДП.
Изслушал е становищата на страните по доказателствата и пренията на
страните. Оттеглил се на тайно съвещание за постановяване на
определението, което е обявил, като е оставил без уважение искането за
изменение МНО и е насрочил делото пред въззивния съд. Разпореждане от
16.04.2020 г. за насрочване на р.з. и указания, вкл. и за въпросите по чл. 248
от НПК. Съобщенията са изпратени на 21.04.2020 г. Съобщението до
подсъдимия е върнато на 22.04.2020 г. като невръчено и е докладвано на
съдията-докладчик на същата дата. С разпореждане от същата дата съдът е
указал да се призове подсъдимия чрез началника на РУ-Ихтиман. С
разпореждане от 14.05.2020 г. е изискал от САК определянето на адвокат,
който да бъде назначен за служебен защитник. На 18.05.2020 г. е назначил за
служебен защитник определения от САК адвокат, дал е ход на р.з., изслушал
е становището на страните по всички въпроси от предвидените. Изложил е
подробни съображения по тези въпроси, приел е, че са налице основания
делото да се разгледа при условията на чл. 252, ал. 2 НПК, насрочил го е в
предвидения срок с указания. В с.з. на 12.06.2020 г. е дал ход на делото,
разяснил е правата на страните по чл. 274, ал. 1 от НПК. По искане на
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подсъдимите е разгледал делото при условията на съкратено съдебно
следствие - чл. 371, т. 2 от НПК. /Според съдържанието на протокола за с.з.
съдът не е изпълнил процесуалните си задължения по чл. 372, ал. 1 от НПК/.
Дал е ход на съдебното следствие. Прочел и приобщил като доказателства
материалите по ДП. След изслушване на съдебните прения и последната дума
на подсъдимите съдът е обявил постановената присъда, с която ги е признал
за виновни по повдигнатите обвинения, наложил им е наказание лишаване от
свобода за срок от 8 м. По отношение единия подсъдим е определил режим за
изтърпяване на наказанието, а по отношение на другия е приложил чл. 66 , ал.
1 НК. /Диспозитивът на присъдата не съответства на изискванията за
съдържание по чл. 305, ал. 4 от НПК- вписани са подробни фактически
обстоятелства, задължителни само за мотивите./ Наказанието лишаване от
свобода на двамата подсъдими е определено при условията на чл. 58а от НК,
като при определяне вида и размера съдът е обсъдил общо за двамата
подсъдими индивидуализиращите обстоятелства, вместо за всеки поотделно
(чл. 301, ал. 2 от НПК). В мотивите не е обсъдил всички установени по делото
обстоятелства от значение за определяне степента на обществена опасност на
всеки един, не е обявил реда и срока за обжалване/. Произнесъл се е с
немотивирано определение по чл. 309, ал. 4 от НПК /съдебен акт по смисъла
на чл. 32 НПК, който следва да бъде мотивиран/. Преписи от присъдата са
изпратени на компетентните институции на 06.07.2020 г. Има приложен
стикер по чл. 60, ал. 4 ПАС. Делото е архивирано.

НОХД № 195/2020 г., образувано на 15.04.2020 г. по внесен ОА за
извършено престъпление по чл. 339, ал. 1 от НК срещу един обвиняем.
Протокол от избор на съдия-докладчик от същата дата. Разпореждане от
27.04.2020 г. за насрочване на р.з. с указания за страните, вкл. и за въпросите
по чл. 248 от НПК. В р.з. на 06.07.2020 г. съдът е дал ход на делото, разяснил
е на страните правото на отвод, изслушал е становищата им по всички
въпроси от предвидените в НПК. Изложил е подробни съображения за
наличие на основания за прекратяване на делото поради допуснати СПН,
прекратил е съдебното производство и е върнал делото на прокурор. Разяснил
е реда и срока за обжалване/протестиране. На 27.10.2020 г. е внесен ОА от
прокурор от РП-Самоков и е образувано НОХД № 470/2020 г. за извършено
престъпление по чл. 339, ал. 1 от НК. Протокол от избор на съдия-докладчик
от същата дата-съдия Чавеев. Разпореждане от 13.11.2020 г. за насрочване на
р.з. и указания, вкл. и за въпросите по чл. 248 от НПК. Указанията са
изпълнени на същата дата. По делото няма информация за реда и начина на
избор на съдебните заседатели. На 25.01.2021 г. е даден ход на делото,
изслушани са становищата на страните по всички въпроси от предвидените в
НПК. Съдът е изложил подробни съображения и е приел за неоснователно
възражението на защитника за допуснати СПН на ДП. С оглед становищата
на страните и повдигнатото обвинение е изложил подробни съображения за
наличието на основания делото да се разгледа при условията по чл. 252, ал.2
от НПК и го е насрочил за с.з. на 15.03.2021 г. /след предвидения
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едномесечен срок от провеждане на р.з./ В с.з. на 15.03.2021 г. и в с.з. на
31.05.2021 г. делото е отложено поради неявяване на съдебен заседател,
уведомил съда за наличие на уважителни причини. Отложено е за с.з. на
19.06. 2021 г.

НОХД № 240/2020 г., образувано на 27.05.2020 г. по внесен ОА за
извършено престъпление по чл. 345, ал. 1 от НК. Протокол от избор на съдия-
докладчик от същата дата. Разпореждане от 04.06.2020 г. за насрочване на р.з.
и указания, вкл. и за въпросите по чл. 248 от НПК. На 13.07.2020 г. е
постъпила молба от защитника с искане за отлагане. С разпореждане от
същата дата съдията-докладчик е постановил да се докладва в с.з. /вместо да
насрочи за друга дата с уведомяване на страните и указания за защитника да
представи доказателства за причините за неявяване/. В р.з. на 20.07.2020 г.
съдът не е дал ход на делото, докладвал е молбата на защитника за отлагане и
след изслушване становищата на страните го е отложил. /не е указал на
защитника да представи доказателства за причините за неявяване/. В р.з. на
03.08.2020 г. съдът е дал ход на делото, разяснил е правата на страните по чл.
274 НПК, изслушал  е становищата им по всички въпроси от предвидените,
изложил е свои съображения, вкл. по въпросите за разглеждане на делото при
условията по чл. 252, ал. 2 от НПК. Отложил го е за съдебно заседание след
предвидения едномесечен срок. В с.з. на 05.10.2020 г. е дал ход на делото,
разпитал е свидетелите и го е отложил за разпит на допуснатия по искане на
защитника свидетел. В с.з. на 09.11.2020 г. е дал ход, разпитал е свидетеля,
приобщил е по делото писмени доказателства, изслушал е обясненията на
подсъдимия. След изслушване на съдебните прения, упражнено право на
лична защита и на последна дума на подсъдимия, съдът е обявил
постановената присъда, с която е признал подсъдимия за виновен по
повдигнатото обвинение и му е наложил наказание глоба в размер на 850 лв.
Мотивите са изготвени на 25.02.2021 г.-след предвидения срок. /Според
съдържанието на протокола за с.з. не е приключен съгласно предвиденото в
чл. 311, ал.1 ,т.7 от НПК- с разясняване реда и срока за обжалване и с
подписите на съдията и съдебния секретар. Определението по чл. 309 от НПК
е включено в съдържанието на протокола, вместо след приключването му/.
Преписи са изпратени на компетентните институции на 01.03.2021 г. Има
приложен стикер по чл. 60, ал. 4 ПАС. Делото е архивирано.

НОХД № 250/2020 г., образувано на 02.06.2020 г. по внесено
споразумение за решаване на делото на осн. чл. 381 от НПК. Протокол от
избор на съдия-докладчик от същата дата. С разпореждане от 04.06.2020 г.
делото е насрочено с указания за страните. Призовките са изпратени на
05.06.2020  г.  В с.з.  на 15.06.2020  г.   не е даден ход на делото поради
неявяване на служебния защитник на подсъдимия /постъпила е молба, с която
уведомява за служебен ангажимент по друго дело в СГС/. Съдът е отложил
делото и му е указал да представи доказателства за причините за неявяване. В
с.з. на 22.06.2020 г. е разяснил правата на подсъдимия /вместо на страните/ по
чл. 274 от НПК, дал е ход на делото, изпълнил е процесуалните си
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задължения по чл. 382, ал. 4 от НПК. Обвиняемият е заявил, че разбира
обвинението, признава се за виновен, съгласен е с постигнатото
споразумение, разбира последиците, съгласен е с тях, доброволно го е
подписал и се отказва от разглеждане на делото по общия ред. На основание
чл. 382, ал. 7 НПК съдът е одобрил постигнатото между страните
споразумение като непротиворечащо на закона и морала. Произнесъл се е с
безмотивно определение по чл. 309, ал. 4 от НПК за МНО и по въпроса за
разноските. Разяснил е на страните реда и срока за обжалване. Преписи са
изпратени на компетентните институции на 23.06.2020 г. Няма приложен
стикер по чл. 60, ал. 4 ПАС и делото не е архивирано.

НОХД № 281/2020 г., образувано на 16.06.2020 г. по внесен ОА за
извършено престъпление по чл. 343б, ал. 3 от НК. Протокол от избор на
съдия-докладчик от същата дата. Разпореждане от 19.06.2020 г. за насрочване
на р.з. и указания, вкл. и за въпросите по чл. 248 НПК. В р.з. на 27.07.2020 г.
съдът е дал ход на делото, разяснил е на страните правата им по чл. 274 НПК,
изслушал е становищата им по всички въпроси от предвидените и е изложил
свои съображения. Страните са заявили, че са постигнали споразумение за
решаване на делото, но не е изготвено, поради което съдът го е отложил за по
късен час. В с.з. на същата дата е дал ход на делото и е приел представеното
споразумение. Изпълнил е процесуалните си задължения по чл. 382, ал. 4 от
НПК. Обвиняемият е заявил, че разбира обвинението, признава се за виновен,
съгласен е с постигнатото споразумение, разбира последиците, съгласен е с
тях, доброволно го е подписал и се отказва от разглеждане на делото по
общия ред,  предвиден в НПК.  На осн.  чл.  382,  ал.  7  НПК го е одобрил като
непротиворечащо на закона и морала. Произнесъл се е с безмотивно
определение по чл. 309 от НПК и е разяснил реда и срока за обжалването му.
Преписи са изпратени на компетентните институции на 29.07.2020 г. Има
приложен стикер по чл. 60, ал. 4 ПАС. Делото е архивирано.

НЧХД № 84/2020 г., образувано на 13.02.2020 г. по тъжба за извършени
престъпления по чл. 146, 147, 148 и чл. 148а от НК. Протокол от избор на
съдия-докладчик от същата дата. С разпореждане от 30.04.2020 г. делото е
насрочено с указания. През 2020 г. делото е насрочено за съдебни заседания
на 22.06.2020 г., 28.09.2020 г. и 09.11.2020 г., а през 2021 г.-на 01.02.2021 г.,
22.03.2021 г. и 17.05.2021 г. Причините за отлагане-обявената в страната
епидемична обстановка, за събиране на доказателства по искане на страните
и др. В с.з. на 17.05.2021 г. е постигнато помирение и съдът на осн. чл. 289,
ал. 1 вр. чл. 24, ал. 5 т. 4 от НПК е прекратил наказателното производство.

НЧХД № 161/2020 г., образувано на 13.04.2020 г. по тъжба за
извършено престъпление по чл. 182, ал. 2 от НК. Протокол от избор на съдия-
докладчик от същата дата. С ръкописно разпореждане /вместо приложено
последователно по делото/ са дадени указания за отстраняване на
нередовности в тъжбата, изпълнени на 26.05.2020 г. С разпореждане от
09.06.2020 г. делото е насрочено с указания. В с.з. 20.07.2020 г. е даден ход на
делото, разяснени са правата на подсъдимата, допуснати са до разпит
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исканите от страните свидетели и ВЛ. Отложено е с указания, вкл. за
изискване на писмени доказателства за установяване на относими
обстоятелства. В с.з. на 05.10.2020 г. е даден ход на делото, разпитани са
свидетелите, приети са писмените доказателства и за изслушване на ВЛ е
отложено /не е указано ВЛ да представи доказателства за причините за
неявяване/. В с.з. на 07.12.2020 г. е даден ход на делото, разпитан е свидетел,
освободено е ВЛ по съображения за затваряне на центъра за работа с деца по
време на обявената епидемична обстановка и е отложено с указания. С
определение в з.з. от 17.12.2020 г. е определено ВЛ за изготвяне на СПЕ и са
дадени указания за призоваването му. В с.з. 22.02.2021 г. делото е отложено
поради неявяване на допуснат до разпит свидетел и непредставяне на
заключение. В с.з. на 26.04.2021 г. не е даден ход на делото поради неявяване
на повереника на частния тъжител по уважителни причини, за което са
представени доказателства, и е отложено с указания. В с.з. 07.06.2021 г. е
даден ход на делото, приети са писмените доказателства и е отложено за
изготвяне на СПЕ.

ЧНД № 52/2019 г., образувано на 12.02.2019 г. по искане на прокурор от
РП-Самоков на осн. чл. 161 ,ал.1 от НПК, внесено на същата дата. Протокол
от избор на съдия-докладчик от същата дата. С определение в з.з. от същата
дата съдът е разрешил извършването на действия по разследването-
претърсване на посочен имот и изземване на конкретно посочената вещ.
Препис е изпратен на РП на същата дата. Има приложен стикер по чл. 60, ал.
4 ПАС. Делото е архивирано.

ЧНД № 57/2019 г., образувано на 13.02.2019 г. по искане на прокурор от
РП-Самоков на осн. чл. 159а от НПК. Протокол от избор на съдия докладчик
от същата дата. С разпореждане от същата дата на посочените в искането
мобилни оператори е разпоредено да предоставят исканата справка. Препис е
изпратен на РП на същата дата . Има приложен стикер по чл. 60, ал. 4 ПАС.
Делото е архивирано.

ЧНД № 117/2019 г., образувано на 15.03.2019 г. по внесено искане на
прокурор от ОП-София на осн. чл. 62, ал. 2 вр. ал. 6, т. 1 от ЗКИ, внесено на
същата дата в 11.20 часа. Протокол от избор на съдия-докладчик от същата
дата. С решение от 18.03.2019 г. /съгласно чл. 62, ал. 7 вр. ал. 6 ЗКИ-не по-
късно от 24 часа от постъпване на искането/ е постановил разкриване на
банковата тайна от посочените банкови институции и титуляр на сметките.
Има приложен стикер по чл. 60, ал. 4 ПАС. Делото е архивирано.

ЧНД № 287/2019 г., образувано на 03.07.2019 г. по искане на прокурор
от РП-Самоков на осн. чл. 64, ал. 1 от НПК. Протокол от избор на съдия-
докладчик от същата дата. /По делото не е приложено разпореждане за
насрочване/. В с.з. на 03.07.2019 г. е даден ход на делото, разяснени са
правата само на обвиняемия, приети са писмените доказателства, приобщени
са материалите по ДП. След изслушване на съдебните прения и последната
дума на обвиняемия, съдът е обявил постановеното определение, с което е
взел МНО задържане под стража. Разяснил е реда и срока за обжалване и е
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насрочил делото пред въззивния съд. По жалба на защитника делото е
изпратено на 05.07.2019 г. на ОС-София. С определение по ВЧНД № 447/2019
г. състав на съда е потвърдил определението на РС. Делото е върнато на РС-
Самоков на 19.07.2019 г. Препис от определението е изпратен на 19.07.2019 г.
на РП-Самоков. Има приложен стикер по чл. 60, ал. 4 ПАС. Делото е
архивирано.

ЧНД № 412/2019 г., образувано на 27.09.2019 г. по предложение на
прокурор от РП–Самоков на осн. чл. 306, ал. 1 ,т. 3 от НПК за приложението
на чл. 68 от НК. Протокол от избор на съдия-докладчик от същата дата. С
ръкописно безмотивно разпореждане от 04.10.2019 г. /вместо мотивирано и
приложено последователно по делото/ делото е насрочено с указания за
страните. Призовката за осъдения е върната на 09.10.2019 г. като невръчена и
е докладвана на 11.10.2019 г. С разпореждане от същата дата съдията-
докладчик е указал осъдения да бъде призован чрез началника на затвора -
София. Указанията са изпълнени на същата дата. В с.з. 21.10. 2019 г. съдът е
дал ход на делото, приел е писмените доказателства. След изслушване на
съдебните прения и упражнено право на последна дума на осъдения, се е
оттеглил на тайно съвещание за постановяване на определението, което е
обявил на страните. Разяснил е реда и срока за обжалване/протестиране.
Преписи от определението са изпратени на компетентните институции на
08.11.2019 г. Има приложен стикер по чл. 60, ал. 4 ПАС. Делото е
архивирано.

ЧНД № 510/2019 г., образувано на 26.11.2019 г. по искане на
разследващ полицай от РУ-Самоков за провеждане разпит на свидетел пред
съдия (чл. 223 от НПК). Протокол от избор на съдия докладчик от същата
дата. В с.з. на същата дата е даден ход на делото, разпитан е свидетеля и
делото е прекратено. Има приложен стикер по чл. 60, ал. 4 ПАС. Делото е
архивирано.

ЧНД № 570/2019 г., образувано на 17.12.2019 г. по искане на прокурор
от РП-Самоков на осн. чл. 161 ал. 2 от НПК, внесено на същата дата в 11.25
часа. Протокол от избор на съдия-докладчик от същата дата. /Не е приложен
препис на протокола за претърсване и изземване/. С определение в з.з. на
18.12.2019 г. са одобрени действията по разследването-претърсване и
изземване /вместо протокола/, извършени на 16.12. 2019 г. за времето от
19.50.ч. до 20.50 ч. Препис от определението е изпратен на РП-Самоков на
същата дата. Има приложен стикер по чл. 60, ал. 4 ПАС. Делото е
архивирано.

ЧНД № 14/2020 г., образувано на 13.01.2020 г. по искане на прокурор от
РП-Самоков на осн. чл. 381 , ал. 1 от НПК. Протокол от избор на съдия-
докладчик от същата дата. С разпореждане от 21.01.2020 г. е изискано от
САК определянето на адвокат, който да бъде назначен за служебен защитник.
На 21.01.2020 г. е постъпило уведомителното писмо от САК и с определение
от същата дата съдът е назначил определения адвокат за служебен защитник.
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Препис от определението е изпратен на РП-Самоков на същата дата. Има
приложен стикер по чл. 60, ал. 4 ПАС. Делото е архивирано.

ЧНД № 46/2020 г., образувано на 20.01.2020 г. по молба за изменение
на МНО на осн. чл. 65, ал. 1 от НПК. Протокол от избор на съдия-докладчик
от същата дата. С безмотивно ръкописно разпореждане от 21.01.2020 г. съдът
е насрочил делото и е указал да се изиска ДП. В с.з. 24.01.2020 г. е дал ход на
делото, разяснил е правата на обвиняемия, приел е доказателствата, изслушал
е становищата на страните, съдебните прения, упражнено е правото на лична
защита и на последна дума от обвиняемия. Обявил е постановеното
определение, с което е оставил молбата без уважение. Разяснил е реда и срока
за обжалване и е насрочил делото пред въззивния съд. Препис е изпратен на
РП-Самоков на 29.01.2020г. Има приложен стикер по чл. 60, ал. 4 ПАС.
Делото е архивирано.

ЧНД №115/2020 г., образувано на 26.02.2020 г. по внесено искане на
прокурор от РП-Самоков на осн. чл. 306, ал. 1 т. 1 от НК за определяне на
общо наказание на осн. чл. 25, вр. чл. 23 НК. Протокол от избор на съдия-
докладчик от същата дата. С безмотивно ръкописно разпореждане от същата
дата, написано върху протокола от избор на съдията-докладчик /вместо
мотивирано и подредено последователно по делото/ делото е насрочено с
указания за страните. С разпореждане от 18.03.2020 г. е пренасрочено във
връзка с обявената в страната епидемична обстановка и решение на ВСС. В
с.з. на 22.05.2020 г. е даден ход на делото, разяснени са правата на осъдения.
Даден е ход на съдебното следствие, приети са писмени доказателства. След
изслушване на съдебните прения и последната дума на осъдения съдът е
обявил мотивирано определение. Приложил е чл. 25, вр. чл. 23 НК и е
наложил едно общо наказание-най-тежкото от определените с влезлите в сила
присъди по две дела. Разяснил е реда и срока за обжалване/протестиране.
Преписи от определението са изпратени на компетентните институции на
09.06.2020 г. Делото е архивирано.

ЧНД № 145/2020 г., образувано на 13.03.2020 г. по искане на прокурор
от РП-Самоков на осн. чл. 159а от НПК. Протокол от избор на съдия-
докладчик от същата дата. С разпореждане от 18.03.2020 г.  на посочените в
искането мобилни оператори е разпоредено да предоставят исканата справка.
Препис е изпратен на РП на същата дата . Има приложен стикер по чл. 60, ал.
4 ПАС. Делото е архивирано.

ЧНД № 159/2020 г., образувано на 10.04.2020 г. по молба на обвиняем
на осн. чл. 65, ал.1 от НПК. Протокол от избор на съдия-докладчик от същата
дата. С разпореждане от същата дата делото е насрочено с указания. В с.з. на
13.04.2020 г. е даден ход на делото, разяснени са правата на страните по чл.
274, ал. 1 от НПК, а на обвиняемия-и конкретно предвидените. Даден е ход на
съдебното следствие. След изслушване на съдебните прения, упражнено
право на лична защита и последна дума на обвиняемия, съдът е оставил
молбата без разглеждане и е прекратил производството по делото. Препис от
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определението е изпратен на РП-Самоков на 14.04.2020 г. Има приложен
стикер по чл. 60, ал. 4 ПАС. Делото е архивирано.

ЧНД № 269/2020 г., образувано на 11.06.2020 г. по искане на прокурор
от РП-Самоков на осн. чл. 306, ал. 1 т. 1 от НК за определяне на общо
наказание на осн. чл. 25, вр. чл. 23 НК. Протокол от избор на съдия-
докладчик от същата дата. С безмотивно ръкописно разпореждане от
12.06.2020 г., написано върху протокола от избор на съдия-докладчик /вместо
мотивирано и подредено последователно по делото/ делото е насрочено с
указания за страните. В с.з. на 06.07.2020 г. е даден ход на делото, разяснени
са правата на осъдения, приети са писмени доказателства. След изслушване
на съдебните прения и последна дума на осъдения съдът е обявил мотивирано
определение, с което на осн. чл. 25, вр. чл. 23 НК е наложил едно общо
наказание-най-тежкото от определените с влезлите в сила присъди по две
дела. Разяснил е реда и срока за обжалване/протестиране. Преписи от
определението са изпратени на компетентните институции на 28.07.2020г.
Има приложен стикер по чл. 60, ал. 4 ПАС. Делото е архивирано.

ЧНД № 421/2020 г., образувано на 29.09.2020 г. по внесено искане на
прокурор от РП-Самоков по чл. 157 ЗЗ /след определение на ВКС
постановено на осн. чл. 43, т. 1 НПК/. Протокол от избор на съдия-докладчик
от същата дата. С разпореждане от 30.09.2020 г. делото е насрочено с
указания за призоваване и предоставяне на правна помощ на
освидетелствания. В с.з. на 09.10.2020 г. е назначен служебен защитник и
поради нередовно призоваване на освидетелствания не е даден ход на делото
и е отложено с указания за общодържавно издирване и за изискване на
информация от компетентните институции с оглед установяване на адрес за
призоваване. Указанията са изпълнени на същата дата. В с.з. на 26.10.2020 г.
не е даден ход на делото и е отложено. В с.з. на 06.11.2020 г. е даден ход на
делото, разяснени са правата на освидетелствания, който е направил
възражение срещу назначения служебен защитник по съображения за
познанство с родител и искане за определяне на друг защитник. Съдът го е
приел за основателно, отвел е назначения служебен защитник и е отложил
делото с указания за изискване от САК да определи друг адвокат, който да
бъде назначен за служебен защитник, както и за принудително довеждане на
освидетелствания. В с.з. на 12.11.2020 г. е назначил определения от САК
адвокат за служебен защитник, дал е ход на делото, разпитал е свидетелите и
ВЛ, назначил е СПЕ при амбулаторна форма на провеждане, определил е ВЛ,
разяснил е реда и срока за обжалване/протестиране на определението и за
изслушване на СПЕ е отложил делото. В с.з. на 20.11.2020 г. е дал ход на
делото, изслушал и приел заключението на ВЛ. Отложил го е за изслушване
на освидетелствания, с указания. В с.з. на 23.11.2020 г. съдът е дал ход на
делото, прочел и приел заключението на СПЕ и представените писмени
доказателства. След изслушване на съдебните прения, упражнено право на
лична защита на освидетелствания и последна дума е обявил постановеното
решение, с което е настанил освидетелствания за задължително лечение при
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стационарна форма на лечение в ЦПЗ-София за срок от 1 м. и е приел, че е
способен да изразява информирано съгласие за своето лечение. Разяснил е
реда за срока за обжалване. По жалба на освидетелствания от 30.11.2020 г.
срещу решението делото е изпратено на ОС-София. С решение от 25.01.2021
г. по ВЧНД № 8/2021 г. състав на съда е потвърдил решението на РС. Делото
е върнато на РС-Самоков на 29.01.2021 г. Преписи от решенията са изпратени
на ЦПЗ-София на същата дата. Има приложен стикер по чл. 60, ал. 4 ПАС.
Делото е архивирано.

АНД № 324/2019 г., образувано на 29.07.2019 г. по жалба срещу НП,
издадено от кмета на община Самоков. Протокол от избор на съдия-
докладчик от същата дата. С ръкописно разпореждане от 31.07.2019 г.,
написано върху протокола от избор на докладчик, делото е насрочено с
указания. В с.з. на 16.09.2019 г. е даден ход на делото, разпитани са
свидетелите, приети и приобщени са като доказателства материалите по
административнонаказателната преписка и е приключено съдебното
следствие. След изслушване на съдебните прения, съдът е обявил, че ще се
произнесе с решение в срок. С решение от 20.01.2020 г. е потвърдил НП и е
указал реда и срока за обжалване. Препис от решението е изпратен на АНО
на 17.02.2020 г. Има приложен стикер по чл. 60, ал. 4 ПАС.

АНД № 395/2019 г., образувано на 05.09.2019 г. по внесено
постановление на прокурор от РП-Самоков с предложение за освобождаване
от наказателна отговорност с налагане на административно наказание по чл.
78а от НК. Протокол от избор на съдия-докладчик от същата дата. С
разпореждане от  19.09.2019 г. делото е насрочено с указания. В с.з. на
14.10.2019 г. е даден ход на делото, разяснени са правата на страните,
прочетени са писмените доказателства на осн. чл. 283 от НПК. Приключено е
съдебното следствие, изслушани са съдебните прения и последната дума на
обвиняемия. Съдът е обявил постановеното решение, с което е признал
обвиняемия за виновен по повдигнатото му обвинение, на осн. чл. 78а, ал. 1
НК го е освободил от наказателна отговорност и му е наложил
административно наказание глоба в размер на 1000 лв. (Според съдържанието
на протокола съдът не е обявил реда и срока за обжалване на решението-чл.
311, ал. 1 т. 7 от НПК). Произнесъл се е с немотивирано определение за МНО,
включено в съдържанието на протокола за с.з. /При решаване въпроса за
наказанието не е взел предвид индвидуализиращите обстоятелства,
предвидени в чл. 27 от ЗАНН./ Преписи от решението са изпратени на
компетентните институции на 31.10.2019 г. Има приложен стикер по чл. 60,
ал. 4 ПАС.

АНД № 580/2019 г., образувано на 29.12.2019 г. по внесен акт за
констатирано нарушение по УБДХ. Протокол от избор на съдия-докладчик от
същата дата. С безмотивно ръкописно разпореждане /написано върху
писмото на МВР ОДМВР-София, РУ-Самоков, на лист 3/ от същата дата
делото е насрочено с указания. В с.з. на същата дата е даден ход, разяснени са
правата на нарушителя, разпитани са свидетелите. След изслушване на
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съдебните прения съдът е обявил постановеното решение, с което е признал
нарушителя за виновен за извършена проява по чл. 1, ал. 2 УБДХ-дребно
хулиганство, и му е наложил административно наказание глоба в размер на
350 лв. Разяснил е реда и срока за обжалване и е насрочил делото пред
въззивния съд. При решаване на въпроса за наказанието съдът не е взел
предвид установените обстоятелствата за личността на нарушителя и
предвидените в чл. 27 ЗАНН. Преписи от решението са изпратени на
компетентните институции на 29.12.2019 г. Има приложен стикер по чл. 60,
ал. 4 ПАС. Делото е архивирано.

АНД № 6/2020 г., образувано на 08.01.2020 г. по жалба срещу НП,
издадено от началник на отдел при ОД – София в ЦУ на НАП. Протокол от
избор на съдия докладчик от същата дата. С безмотивно разпореждане от
10.01.2020 г., написано върху протокола от избор на докладчик, делото е
насрочено с указания. В с.з. на 24.02.2020 г. е даден ход на делото, разпитани
са свидетелите, приети са писмени доказателства и е обявено съдебното
следствие за приключено. След изслушване на съдебните прения, съдът е
обявил, че ще се произнесе с решение в срок. С решение от 13.05.2020 г. /в
нарушение на предвидения срок/ е изменил НП в частта за имуществената
санкция. Указал е реда и срока за обжалване. По жалба на АНО от 05.06.2020
г. делото е изпратено на АССО. С решение от 18.12.2020 г. по КАНД №
657/2020 г. състав на съда е оставил в сила решението на РС-Самоков. Делото
е върнато на РС на 05.01.2021 г. Препис от решението е изпратен на АНО на
05.01.2021 г. Има приложен стикер по чл. 60, ал. 4 ПАС. Делото е
архивирано.

АНД № 260/2020 г., образувано на 08.06.2020 г. по жалба срещу НП,
издадено от директора на ДИТ-София. Протокол от избор на съдия-
докладчик от същата дата. С ръкописно разпореждане от 19.06.2020 г.,
написано върху протокола от избор на докладчик, делото е насрочено с
указания. В с.з. на 27.07.2020 г. е даден ход на делото, разпитани са
свидетелите, приети и приобщени са като доказателства материалите по
административнонаказателната преписка и е приключено съдебното
следствие. След изслушване на съдебните прения, съдът е обявил, че ще се
произнесе с решение в срок. С решение от 30.09.2020 г. е изменил НП в
частта за наложената имуществена санкция. Указал е реда и срока за
обжалване. Препис от решението е изпратен на АНО на 06.11.2020 г. Има
приложен стикер по чл. 60, ал. 4 ПАС. Делото е архивирано.

АНД № 345/2020 г., образувано на 20.07.2020 г. по внесено
постановление на прокурор от РП-Самоков с предложение за освобождаване
от наказателна отговорност с налагане на административно наказание по чл.
78а от НК. Протокол от избор на съдия-докладчик от същата дата. С
разпореждане от 21.07.2020 г. делото е насрочено с указания. В с.з. на
03.08.2020 г. е даден ход на делото, разяснени са правата на страните по чл.
274, ал. 1 НПК, а на обвиняемия-и конкретно предвидените, прочетени са
писмените доказателства на осн. чл. 283 от НПК. Приключено е съдебното
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следствие, изслушани са съдебните прения и последната дума на обвиняемия.
Съдът е обявил постановеното решение, с което е признал обвиняемия за
виновен по повдигнатото му обвинение, на осн. чл. 78а, ал. 1 НК го е
освободил от наказателна отговорност и му е наложил административно
наказание глоба в размер на 1000 лв. (Според съдържанието на протокола за
с.з. не е обявил реда и срока за обжалване на решението-чл. 311, ал. 1 т. 7 от
НПК). Преписи от решението са изпратени на компетентните институции на
04.09.2020 г. Има приложен стикер по чл. 60, ал. 4 ПАС.

Дела, разгледани от съдия Симеон Стойчев
НОХД № 40/2019 г., образувано на 30.01.2019 г. по внесено

споразумение за решаване на делото на осн. чл. 381 от НПК срещу 2-ма
обвиняеми. Протокол от избор на съдия-докладчик от същата дата.
Разпореждане от 31.01.2019 г. за насрочване и указания за страните. В с.з. на
07.02.2019 г. съдът е дал ход на делото, изпълнил е процесуалните си
задължения по чл. 382, ал. 4 от НПК, разяснил е правата на
подсъдимите/вместо на обвиняемите/, които са заявили, че разбират
обвинението, признават се за виновни, съгласни са с постигнатото
споразумение, разбират последиците, съгласни са с тях, доброволно са го
подписали и се отказват от разглеждане на делото по общия ред.
Съдържанието на окончателното споразумение е вписано в протокола. На
основание чл. 382, ал. 7 НПК съдът е одобрил постигнатото между страните
споразумение като непротиворечащо на закона и морала. Произнесъл се по
МНО и по въпроса за разноските. Преписи са изпратени на компетентните
институции на 07.02.2019 г. Има приложен стикер по чл. 60, ал. 4 ПАС.
Делото е архивирано.

НОХД № 94/2019  г.,  образувано на 08.03.2019  г.  по внесен ОА за
извършено престъпление по чл. 343б, ал. 3 от НК. Протокол от избор на
съдия-докладчик от същата дата. Разпореждане от същата дата за насрочване
на р.з. и указания за страните, вкл. и за въпросите по чл. 248 НПК. В р.з. на
11.04.2019 г. съдът е дал ход на делото, разяснил е правата на страните по чл.
274 от НПК. Изслушал е становището им по всички въпроси от
предвидените. Не е изложил подробни съображения по тези въпроси и за
основанията делото да се разгледа при условията по чл. 252, ал. 2 от НПК.
Насрочил е делото за съдебно заседание /след предвидения едномесечен
срок/. В с.з. на 16.05.2019 г. е дал ход на делото, разпитал е свидетели,
допуснал е извършване на съдебна поръчка-разпит на свидетели по делегация
по конкретни въпроси и за относими обстоятелства и го е отложил. В с.з. на
04.07.2019 г. е дал ход на делото, докладвал е постъпилите от РС-Варна 2
ЧНД с изпълнена съдебна поръчка. За разпит на свидетели по искане на
страните го е отложил. /Съдът не е изискал да се посочат конкретните
обстоятелства, които ще установяват, и относимостта им към предмета на
доказване/. По молба на защитник за отлагане поради невъзможност да се яви
в с.з., съдът е пренасрочил делото в з.з. с указания за страните. В с.з. на
26.09.2019 г. е дал ход на делото, прочел е протоколите от разпита на
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свидетелите по делегация, приел и приложил писмени доказателства и е
приключил съдебното следствие. След изслушване на съдебните прения и
последната дума на подсъдимия съдът е обявил постановената присъда, с
която е признал подсъдимия за невиновен /вместо невинен-чл. 304 НПК/ и го
е оправдал по повдигнатото обвинение. Произнесъл се е с определение по чл.
309 от НПК, без да конкретизира основанието, и го е вписал като част от
съдържанието на протокола /вместо след приключването му по реда
предвиден в чл. 311, ал. 1, т. 7 НПК/. Разяснил е реда и срока за
обжалване/протестиране. Преписи от присъдата са изпратени на
компетентните институции на 31.10.2019 г. Има приложен стикер по чл. 60,
ал. 4 ПАС. Делото е архивирано.

НОХД № 126/2019 г., образувано на 19.03.2019 г. по внесен ОА за
извършени престъпления по чл. 144 ал. 3 вр. ал. 1 НК и по чл. 339, ал. 1 от
НК. Протокол от избор на съдия-докладчик от същата дата. Разпореждане от
21.03.2019 г. за насрочване на р.з. и указания, вкл. и за въпросите по чл. 248
от НПК. Съобщенията са изпратени на същата дата. По делото не е приложен
протокол/справка от избор на съдебни заседатели. В р.з. на 09.05.2019 г.
съдът е дал ход на делото и са обсъдени всички въпроси от предвидените.
Разяснил е правата на страните по чл. 274 НПК, приел е за съвместно
разглеждане предявения граждански иск, конституирал е пострадалия като
частен обвинител и граждански ищец. /Според съдържанието на протокола за
р.з. няма становище по всички въпроси от предвидените в чл. 248 от НПК/.
Постановил е немотивирано определение за разглеждане на делото при
условията по чл. 252, ал. 2 от НПК и го е отложил с указания. В с.з. на
06.06.2019 г. е дал ход на делото, разпитал е свидетели, приел е заключението
на ВЛ, прочел е писмените доказателства. След изслушване на съдебните
прения и последната дума на подсъдимия е обявил постановената присъда, с
която е признал подсъдимия за невиновен /вместо за невинен/ и го е оправдал
по повдигнатото му обвинение по чл. 144, ал. 3 вр. ал. 1 от НК. Признал го е
за виновен по повдигнатото обвинение по чл. 339, ал. 1 от НК и му е наложил
наказание лишаване от свобода за срок от 2 г., изпълнението на което е
отложил за срок от 4 г. Отхвърлил е гражданския иск като неоснователен,
произнесъл се е по въпросите за ВД и за разноските. /Според съдържанието
на протокола за с.з. не е разяснил реда и срока за обжалване/протестиране на
присъдата/. Произнесъл се е по чл. 309 от НПК с немотивирано определение
и без да посочи конкретно основание. /Определението е вписано като част от
протокола, вместо след изготвянето му съгласно чл. 311, ал. 1, т. 7 от НПК/.
Преписи от присъдата са изпратени на компетентните институции на
12.12.2019 г. Има приложен стикер по чл. 60, ал. 4 ПАС. Делото е
архивирано.

НОХД № 44/2020 г., образувано на 17.01.2020 г. по внесено
споразумение за разглеждане на делото на осн. чл. 381 от НПК. Протокол от
избор на съдия-докладчик от същата дата. Разпореждане от 21.01.2020 г. за
насрочване и указания за страните. В с.з. на 23.01.2020 г. съдът е дал ход на
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делото, разяснил е правата на страните по чл. 274 от НПК, изпълнил е
процесуалните си задължения по чл. 382, ал. 4 от НПК. Обвиняемият е
заявил, че разбира обвинението, признава се за виновен, съгласен е с
постигнатото споразумение, разбира последиците, съгласен е с тях,
доброволно го е подписал и се отказва от разглеждане на делото по общия
ред. На осн. чл. 382, ал. 7 от НПК съдът е одобрил постигнатото между
страните споразумение като непротиворечащо на закона и морала.
Произнесъл се е по въпросите за МНО и за разноските /не е конкретизирал
основанието за отмяна на МНО/. Преписи са изпратени на компетентните
институции на 24.01.2020 г. Има приложен стикер по чл. 60, ал. 4 ПАС.
Делото е архивирано.

НЧХД № 51/2019 г., образувано на 12.02.2019 г. по тъжба за извършено
престъпление по чл. 130 от НК. Протокол от избор на съдия-докладчик от
същата дата. Разпореждане от 14.02.2019 г. за насрочване на делото и
указания. С определение от 18.03.2019 г. поради оттегляне на тъжбата съдът е
прекратил производството по делото на осн. чл. 24, ал. 5 , т. 3 и т. 4 от НПК.
Има приложен стикер по чл. 60, ал. 4 ПАС.

ЧНД № 85/2019 г., образувано на 01.03.2019 г. по молба на защитник на
осн. чл. 65 от НПК. Протокол от избор на съдия-докладчик от същата дата. В
с.з. на 05.03.2019 г. е даден ход на делото, разяснени са правата на страните
по чл. 274 от НПК, а на обвиняемия-и конкретно предвидените. Даден е ход
на съдебното следствие. След изслушване на съдебните прения, упражнено
право на лична защита и последна дума на обвиняемия, съдът е обявил
постановеното определение, с което е оставил без уважение молбата за
изменение МНО. Разяснил е реда и срока за обжалване и е насрочил делото
пред въззивния съд. По жалба на обвиняемия от 07.03.2019 г. делото е
изпратено на ОС-София. С определение от 18.03.2019 г. по ВЧНД № 148/2019
г. състав на съда е потвърдил определението на РС. Делото е върнато на РС
на 27.03.2019 г. Препис от определението е изпратен на РП на същата дата.
Има приложен стикер по чл. 60, ал. 4 ПАС. Делото е архивирано.

ЧНД № 96/2019 г., образувано на 11.03.2019 г. по искане на прокурор от
РП на осн. чл. 161 , ал. 2 от НК, внесено на 09.03.2019 г. в 11.00 часа.
Протокол от избор на съдия-докладчик от същата дата. С определение от
същата дата е одобрено извършеното действие по разследването–претърсване
и изземване, /вместо протокола/ на 08.03.2019 г. за времето от 13.40 часа до
14.58 часа /не е приложен протокола за извършените действия по
разследването за установяване на срока./. Има приложен стикер по чл. 60, ал.
4 ПАС. Делото е архивирано.

ЧНД № 177/2019 г., образувано на 18.04.2019 г по внесено искане на
прокурор от РП-Самоков на осн. чл. 157 ЗЗ. Протокол от избор на съдия-
докладчик от същата дата. Делото е насрочено с указания за призоваване и
предоставяне правна помощ на освидетелствания. В с.з. на 02.05.2019 г. е
назначен служебен защитник, даден е ход на делото. Съдът е разяснил на
страните правото на отвод, изслушал е освидетелствания, разпитал е
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свидетели, изслушал е ВЛ и е приел заключението, приел е писмените
доказателства и е обявил съдебното следствие за приключено. След
изслушване на съдебните прения, упражнено право на лична защита на
освидетелствания и последна дума, съдът е обявил постановеното решение, с
което е настанил освидетелствания за задължително лечение при стационарна
форма на лечение в ЦПЗ-София за срок от 1 м. и е назначил лице, което да
изразява информирано съгласие за лечението. Разяснил е реда и срока за
обжалване. Преписи от решението са изпратени на ВМА и РП-Самоков на
22.05.2019 г. Има приложен стикер по чл. 60, ал. 4 ПАС. Делото е
архивирано.

ЧНД № 246/2019 г., образувано на 30.05.2019 г. по предложение на
прокурор от РП-Самоков на осн. чл. 306, ал. 1,т. 1 от НПК за определяне на
общо наказание на осн. чл. 25, вр. чл. 23 НК. Протокол от избор на съдия-
докладчик от същата дата. С разпореждане от 31.05.2019 г. делото е
насрочено с указания за страните. В с.з. на 13.06.2019 г. е даден ход на
делото, разяснени са правата на осъдения. Даден е ход на съдебното
следствие, приети са писмени доказателства. След изслушване на съдебните
прения и последната дума на осъдения съдът е обявил мотивирано
определение. Приложил е чл. 25, вр. чл. 23 НК и е наложил едно общо
наказание най-тежкото от определените с влезлите в сила присъди по две
дела. Разяснил е реда и срока за обжалване/протестиране. Преписи от
определението са изпратени на компетентните институции на 03.07.2019 г.
Има приложен стикер по чл. 60, ал. 4 ПАС.

ЧНД № 402/2019 г., образувано на 17.09.2019 г. по внесено искане на
старши инспектор от РУ-Самоков на осн. чл. 68, ал. 5 от ЗМВР. Протокол от
избор на съдия-докладчик от същата дата. С определение в з.з. от същата дата
съдът е разрешил принудително извършване на полицейска регистрация.
Препис от определението е изпратен на РУ-Самоков на 18.09.2019 г. Има
приложен стикер по чл. 60, ал. 4 ПАС.

ЧНД № 15/2020 г., образувано на 13.01.2020 г. по искане на прокурор от
РП-Самоков на осн. чл. 381, ал. 1 от НПК. Протокол от избор на съдия-
докладчик от същата дата. С определение от същата дата съдът е предоставил
правна помощ на обвиняемия по ДП, задължил е САК да определи адвокат,
който да бъде назначен за служебен защитник. На 16.01.2020 г. е постъпило
уведомително писмо от САК за определения адвокат и на същата дата съдът
го е назначил за служебен защитник. Препис от определението е изпратен на
РП-Самоков на 20.01.2020 г. Има приложен стикер по чл. 60, ал. 4 ПАС.
Делото е архивирано.

ЧНД № 51/2020 г., образувано на 22.01.2020 г. по жалба на осн. чл. 244
от НПК срещу постановление за спиране на ДП. Протокол от избор на съдия-
докладчик от същата дата. С определение от 24.01.2020 г. в з.з. съдът е
потвърдил постановлението. Указал е реда и срока за
обжалване/протестиране. Преписи от определението са изпратени на
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компетентните институции на 24.01.2020 г. Има приложен стикер по чл. 60,
ал. 4 ПАС. Делото е архивирано.

ЧНД № 57/2020 г., образувано на 27.01.2020 г. по искане на прокурор от
РП-Самоков на осн. чл. 64, ал. 1 от НК. Протокол от избор на съдия-
докладчик от същата дата. С разпореждане от същата дата делото е насрочено
с указания. В с.з. от същата дата е даден ход на делото, разяснени са правата
на обвиняемия, изслушани са становищата на страните, прочетени са
писмените доказателства. След изслушване на съдебните прения, упражнено
право на лична защита и последна дума на обвиняемия, съдът е обявил
постановеното определение, с което е взел мярка за неотклонение задържане
под стража. Разяснил е реда и срока за обжалване и е насрочил делото пред
въззивния съд. Препис от определението е изпратен на РП-Самоков на
31.05.2020 г. Има приложен стикер по чл. 60, ал. 4 ПАС. Делото е
архивирано.

ЧНД № 59/2020 г., образувано на 28.01.2020 г. по искане на прокурор от
РП-Самоков на осн. чл. 64, ал. 1 от НПК. Протокол от избор на съдия-
докладчик от същата дата. Разпореждане от същата дата за насрочване и
указания за страните. В с.з. на същата дата е даден ход на делото, приети са
доказателствата, приключено е съдебното следствие. След изслушване на
съдебните прения и последната дума на обвиняемия, съдът е обявил
постановеното определение, с което е взел МНО задържане под стража.
Разяснил е реда и срока за обжалване и е насрочил делото пред въззивния
съд. Препис от определението е изпратен на РП на 03.02.2020 г. Има
приложен стикер по чл. 60, ал. 4 ПАС. Делото е архивирано.

ЧНД № 198/2020 г., образувано на 15.04.2020 г. по молба на
обвиняемия на осн. чл. 65, ал. 1 от НПК. Протокол от избор на съдия-
докладчик от същата дата. Разпореждане от същата дата за насрочване и
указания. В с.з. на 16.04.2020 г. е даден ход на делото, разяснени са правата
на страните по чл. 274 от НПК, а на обвиняемия-и конкретно предвидените.
Даден е ход на съдебното следствие. След изслушване на съдебните прения,
упражнено право на лична защита и последна дума на обвиняемия, съдът е
обявил постановеното определение, с което е оставил без уважение молбата
за изменение МНО задържане под стража. Разяснил е реда и срока за
обжалване и е насрочил делото пред въззивния съд. По жалба от 16.04.2020 г.
делото е изпратено на ОС-София. С определение от 27.04.2020 г. по ВЧНД №
131/2020 г. състав на съда е потвърдил определението на РС. Делото е
върнато на РС на 05.05.2020 г. Препис от определението е изпратен на РП на
същата дата. Има приложен стикер по чл. 60, ал. 4 ПАС. Делото е
архивирано.

ЧНД № 430/2020 г., образувано на 30.09.2020 г. по искане на прокурор
от РП-Самоков на осн. 62, ал. 6, т. 1 от ЗКИ, внесено на същата дата в 15.20
часа. Протокол от избор на съдия-докладчик от същата дата. С решение от
01.10.2020 г. съдът е постановил разкриване на банкова тайна по отношение
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на посоченото лице. Препис е изпратен на РП-Самоков на 01.10.2020 г. Има
приложен стикер по чл. 60, ал. 4 ПАС. Делото е архивирано.

ЧНД № 434/2020 г., образувано на 01.10.2020 г. по искане на прокурор
от РП-Самоков на осн. чл. 161, ал. 2 от НПК, внесено на същата дата в 12.25
часа. /По делото не е приложен протокола за извършените действия по
разследването/ Протокол от избор на съдия-докладчик от същата дата. С
определение от същата дата е одобрен протокола за извършените действия по
разследването-претърсване и изземване, на 30.09.2020 г. за  времето от 14.05
часа до 14.25 часа. Препис от определението е изпратен на РП на 02.10.2020
г. Има приложен стикер по чл. 60, ал. 4 ПАС. Делото е архивирано.

ЧНД № 472/2020 г., образувано на 28.102920 г. по внесено искане на
старши инспектор от РУ-Самоков на осн. чл. 68, ал. 5 от ЗМВР. Протокол от
избор на съдия-докладчик от същата дата. С определение в з.з. от 29.10.2020
г. съдът е разрешил принудително извършване на полицейска регистрация.
Препис от определението е изпратен на РУ-Самоков на същата дата. Има
приложен стикер по чл. 60, ал. 4 ПАС. Делото е архивирано.

ЧНД № 473/2020 г., образувано на 30.10.2020 г. по искане на прокурор
от РП-Самоков на осн. чл. 161, ал. 1 от НПК, внесено на 29.10.2020 г.
Протокол от избор на съдия-докладчик от същата дата. С определение в з.з.
от същата дата съдът е разрешил извършване на действия по разследването
по ДП-претърсване и изземване, в конкретно посочени имот и лек автомобил.
Препис е изпратен на РП-Самоков на 30.10.2020 г. Има приложен стикер по
чл. 60, ал. 4 ПАС. Делото е архивирано.

ЧНД № 484/2020 г., образувано на 06.11.2020 г. по искане на прокурор
от РП-Самоков на осн. чл 159а, ал. 1 от НПК, внесено на 05.11.2020 г. в 15.40
часа. Протокол от избор на съдия-докладчик от същата дата. С разпореждане
от същата дата на посочените в искането мобилни оператори е разпоредено
да предоставят исканата справка. Препис от разпореждането е изпратен на
същата дата на РП-Самоков. Има приложен стикер по чл. 60, ал. 4 ПАС.
Делото е архивирано.

АНД № 107/2019 г., образувано на 13.03.2019 г. по внесено
постановление на прокурор от РП-Самоков с предложение за освобождаване
от наказателна отговорност с налагане на административно наказание по чл.
78а от НК. Протокол от избор на съдия-докладчик от същата дата. С
разпореждане от 14.03.2019 г. делото е насрочено с указания. В с.з. на
11.04.2019 г. е даден ход на делото, разяснени са правата на страните по чл.
274, ал. 1 НПК, а на обвиняемия-и конкретно предвидените, прочетени са
писмените доказателства на осн. чл. 283 от НПК. Приключено е съдебното
следствие, изслушани са съдебните прения и последната дума на обвиняемия.
Съдът е обявил постановеното решение, с което е признал обвиняемия за
виновен по повдигнатото му обвинение, на осн. чл. 78а, ал. 1 НК го е
освободил от наказателна отговорност и му е наложил административно
наказание глоба. Разяснил е реда и срока за обжалване. /При определяне на
размера съдът не е взел предвид всички установени по делото
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индивидуализиращи обстоятелства и предвидените в чл. 27 от ЗАНН/.
Преписи от решението са изпратени на компетентните институции на
23.05.2019 г. Има приложен стикер по чл. 60, ал. 4 ПАС.

АНД № 140/2019 г., образувано на 27.03.2019 г. по внесено
постановление с предложение за освобождаване от наказателна отговорност с
налагане на административно наказание по чл. 78а от НК. Протокол от избор
на съдия-докладчик от същата дата. Разпореждане от 01.04.2019 г. за
насрочване и указания. В с.з. на 09.05.2019 г. е даден ход на делото,
изслушано е становището на защитника по доказателствата, даден е ход на
съдебното следствие, приети са писмени доказателства, приключено е
съдебното следствие. След изслушване на съдебните прения и последната
дума на обвиняемия, съдът е обявил постановеното решение, с което е
признал обвиняемия за виновен по повдигнатото обвинение, на осн. чл. 78а,
ал. 1 от НК го е освободил от наказателна отговорност и му е наложил
административно наказание глоба в размер на 1000лв. Разяснил е реда и
срока за обжалване/протестиране на решението. /При решаване на въпроса за
наказанието не е взел предвид обстоятелствата, предвидени в чл. 27 от
ЗАНН/. Преписи са изпратени на компетентните институции на 03.06.2019 г.
Има приложен стикер по чл. 60, ал. 4 ПАС. Делото е архивирано.

АНД № 183/2019 г., образувано на 18.04.2019 г. по жалба срещу НП,
издадено от началника на група при РУ-Самоков към ОДМВР-София.
Протокол от избор на съдия-докладчик от същата дата. С ръкописно
разпореждане от 22.04.2019 г. делото е насрочено с указания. В с.з. на
16.05.2019 г. съдът е дал ход на делото, разпитал е свидетели, прочел и приел
писмени доказателства, приключил е съдебното следствие и е обявил, че ще
се произнесе с решение в срок. С решение от 10.07.2019 г. е потвърдил НП.
Указал е реда и срока за обжалване. Преписи от решението са изпратени на
страните на 11.07.2019 г. По жалба на нарушителя делото е изпратено на
26.08.2019 г. на АССО. С решение от 14.01.2020 г. по КАНД № 1165/2019 г.
състав на съда е оставил в сила решението на РС-Самоков. Делото е върнато
на РС на 20.01.2020 г. Препис от решението е изпратен на АНО на 14.01.2020
г. Има приложен стикер по чл. 60, ал. 4 ПАС. Делото е архивирано.

АНД № 185/2019 г., образувано на 19.04.2019 г. по внесено
постановление на прокурор от РП-Ботевград с предложение за
освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно
наказание по чл. 78а от НК. Протокол от избор на съдия-докладчик от същата
дата. С разпореждане от 22.04.2019 г. делото е насрочено с указания. В с.з. на
30.05.2019 г. е даден ход на делото,  разяснени са правата на обвиняемия по
чл. 274 от НК, приети са писмени доказателства и е приключено съдебното
следствие. След изслушване на съдебните прения и последната дума на
обвиняемия, съдът е обявил постановеното решение, с което е признал
обвиняемия за виновен по повдигнатото му обвинение, на осн. чл. 78а, ал. 1
НК го е освободил от наказателна отговорност и му е наложил
административно наказание глоба в размер на 1000 лв. Разяснил е реда и
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срока за обжалване/протестиране. Преписи от решението са изпратени на
компетентните институции на 18.06.2019 г. Има приложен стикер по чл. 60,
ал. 4 ПАС. .

АНД № 355/2019 г., образувано след прекратяване на съдебното
производство по НОХД № 222/2019 г. /за отстраняване на допуснати СПН/ на
22.08.2019 г. по внесено постановление на прокурор от РП-Самоков с
предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на
административно наказание по чл. 78а от НК. Протокол от избор на съдия-
докладчик от същата дата. С разпореждане от същата дата делото е насрочено
с указания. В с.з. на 10.10.2019 г. е даден ход на делото, разяснени са правата
на страните по чл. 274, ал. 1 НПК, а на обвиняемия-и конкретно
предвидените, прочетени са писмените доказателства на осн. чл. 283 от НПК.
Приключено е съдебното следствие, изслушани са съдебните прения и
последната дума на обвиняемия. Съдът е обявил постановеното решение, с
което е признал обвиняемия за виновен по повдигнатото му обвинение, на
осн. чл. 78а, ал. 1 НК го е освободил от наказателна отговорност и му е
наложил административно наказание глоба в размер на 1000 лв. Преписи от
решението са изпратени на компетентните институции на 06.11.2019 г. Има
приложен стикер по чл. 60, ал. 4 ПАС.

АНД № 1/2020 г., образувано на 03.01.2020 г. по внесено постановление
на прокурор от РП-Самоков с предложение за освобождаване от наказателна
отговорност с налагане на административно наказание по чл. 78а от НК.
Протокол от избор на съдия-докладчик от същата дата. Разпореждане от
24.01.2020 г. за насрочване и указания. В с.з. на 20.02.2020 г. съдът не е дал
ход на делото, прекратил е съдебното производство и е върнал делото на
прокурор от РП по съображения, че в обстоятелствената част на
постановлението не са очертани всички елементи от състава на
престъплението и не може да направи преценка за наличието на всички
предпоставки. Разяснил е реда и срока за обжалване.

По внесено ново постановление на прокурор на 27.05.2020 г. е
образувано АНД № 241/2020 г. за извършено за престъпление по чл. 159, ал.
2, вр. чл. 26, ал. 1 от НК. Протокол от избор на съдия-докладчик от същата
дата. С разпореждане от 29.05.2020 г. делото е насрочено с указания. В с.з. на
16.07.2020 г. е даден ход на делото, разяснени са правата на страните, приети
са писмените доказателства, приключено е съдебното следствие. След
изслушване на съдебните прения и последната дума на обвиняемия съдът е
обявил постановеното решение, с което е признал обвиняемия за невиновен
/вместо за невинен/ по повдигнатото му обвинение и го е оправдал. Препис от
решението е изпратен на компетентните институции на 07.08.2020 г. Има
приложен стикер по чл. 60, ал. 4 ПАС. Делото е архивирано.

АНД № 208/2020 г., образувано на 29.04.2020 г. по внесен акт за
констатирано нарушение по УБДХ. Протокол от избор на съдия-докладчик от
същата дата. С разпореждане от същата дата делото е насрочено с указания. В
с.з. на същата дата е даден ход, разяснени са правата на нарушителя,
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разпитани са свидетелите. След изслушване на съдебните прения, съдът е
обявил постановеното решение, с което е признал нарушителя за виновен за
извършена проява по чл. 1, ал. 2 УБДХ-дребно хулиганство, и му е наложил
административно наказание глоба в размер на 100 лв Разяснил е реда и срока
за обжалване и е насрочил делото пред въззивния съд. Преписи от решението
са изпратени на компетентните институции на 29.04.2020 г. /При решаване на
въпроса за наказанието съдът не е взел предвид обстоятелства от
предвидените в чл. 27 от ЗАНН. В диспозитива на решението са посочени
подробни фактически обстоятелства, задължителни само за мотивите./. Има
приложен стикер по чл. 60, ал. 4 ПАС. Делото е архивирано.

АНД № 361/2020 г., образувано на 07.08.2020 г. /изпратено по
подсъдност от СРС/ по жалба срещу НП, издадено от АПИ-София. С
ръкописно разпореждане от същата дата делото е насрочено с указания. В с.з.
на 01.10.2020 г. съдът е дал ход на делото, разпитал е свидетели, изслушал е
съдебните прения и е обявил, че ще се произнесе с решение в срок. С
решение от 12.11.2020 г. е потвърдил НП. Указал е реда и срока за обжалване.
По жалба делото е изпратено на 10.02.2021 г. на АССО. С решение от
04.06.2021 г. по КАНД № 128/2021 г. състав на съда е оставил в сила
решението на РС-Самоков. Делото е върнато на РС на 08.06.2021 г. Преписи
са изпратени на АНО и на жалбоподателя на 08.06.2021 г. Има приложен
стикер по чл. 60, ал. 4 ПАС.

АНД № 438/2020 г., образувано на 05.10.2020 г. по внесен акт за
констатирано нарушение по УБДХ. Протокол от избор на съдия-докладчик от
същата дата. С разпореждане от същата дата делото е насрочено с указания. В
с.з. от същата дата е даден ход, разпитани са нарушителя и свидетелите,
приети и приложени са писмените доказателства. След изслушване на
съдебните прения, упражнено право на лична защита и последна дума на
нарушителя, съдът е обявил решението си, с което е признал нарушителя за
виновен за извършена проява по чл. 1, ал. 2 УБДХ-дребно хулиганство, и му е
наложил административно наказание задържане за срок от 2 денонощия.
Разяснил е реда и срока за обжалване и е насрочил делото пред въззивния
съд. Има приложен стикер по чл. 60, ал. 4 ПАС. Делото е архивирано.

Дела, разгледани от съдия Кирил Павлов
НОХД № 204/2019 г., образувано на 30.04.2019 г. по внесен ОА за

извършено престъпление по чл. 343б, ал.3 от НК срещу един обвиняем.
Протокол от избор на съдия-докладчик от същата дата. С разпореждане от
07.05.2019 г. делото е насрочено с указания, вкл. и за въпросите по чл. 248 от
НПК. Съобщенията са изпратени на 08.05.2019 г. В р.з. на 29.05.2019 г. е
даден ход на делото, обсъдени са от страните всички въпроси от
предвидените. Според съдържанието на протокола за с.з. няма становище на
съда както по предвидените въпроси, така и за решението да насрочи делото
за разглеждане на осн. чл. 252, ал. 2 от НПК. В с.з. на 12.06.2019 г. съдът е
дал ход на делото, приел е писмените доказателства, разпитал е свидетелите,
прочел е показанията на свидетели, дадени на ДП. Оставил е без уважение
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искането за разпит на свидетел, неявил се в с.з., и е приключил съдебното
следствие. След изслушване на съдебните прения е обявил постановената
присъда, с която е признал подсъдимия за виновен по повдигнатото
обвинение, на осн. чл.78а от НК го е освободил от наказателна отговорност и
му е наложил административно наказание глоба в размер на 1500 лв. и
наказание лишаване от право да управлява МПС за срок от 2 г. Разяснил е
реда и срока за обжалване/протестиране. Преписи от присъдата са изпратени
на компетентните институции на 29.07.2019 г. Има приложен стикер по чл.
60, ал. 4 ПАС.

НОХД № 248/2019 г., образувано на 30.05.2019 г. по внесен ОА за
извършено престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК срещу един обвиняем.
Протокол от избор на съдия-докладчик от същата дата. С разпореждане от
28.06.2019 г. делото е насрочено с указания, вкл. и за въпросите по чл. 248 от
НПК. Съобщенията са изпратени на 01.07.2019 г. В р.з. на 21.08.2019 г. съдът
е дал ход на делото, разяснил е правата по чл. 274, ал.1 НПК само на
подсъдимия /според съдържанието на протокола/. След обсъждане на всички
въпроси от предвидените, е изложил и свои съображения. Без мотиви, по
повод искането на подсъдимия делото да се разгледа по реда на гл. 27 НПК, е
приел, че са налице основанията за разглеждане на делото незабавно след
провеждане на р.з. Подсъдимият е заявил, че признава фактите, изложени в
обстоятелствената част на ОА, и е съгласен да не се събират доказателства за
тези факти. Съдът е прочел и приобщил по делото материалите по ДП. След
изслушване на съдебните прения и последната дума на подсъдимия е обявил
постановената присъда, с която е признал подсъдимия за виновен по
повдигнатото обвинение и му е наложил наказание лишаване от свобода за
срок от 3 м. с приложението на чл. 66 НК и наказание лишаване от право да
управлява МПС за срок от една година и два месеца. /Според съдържанието
на протокола съдът не е обявил реда и срока за обжалване на присъдата-чл.
311,  ал.1,  т.  7  НПК/.  Определението по чл.  309  от НПК е без мотиви и е
включено в съдържанието на протокола /вместо след приключването му с
подписите на съдия и секретар/. Преписи от присъдата са изпратени на
компетентните институции на 26.09.2019 г. Има приложен стикер по чл. 60,
ал. 4 ПАС. Делото е архивирано.

НОХД № 301/2019 г., образувано на 10.07.2019 г. по внесен ОА за
извършено престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК срещу един обвиняем.
Протокол от избор на съдия-докладчик от същата дата. С разпореждане от
11.07.2019 г. делото е насрочено с указания, вкл. и за въпросите по чл. 248 от
НПК. Указанията са изпълнение на 12.07.2019 г. В р.з. на 11.09.2019 г. съдът
е дал ход на делото, /Според съдържанието на протокола не е разяснил
правата на подсъдимия/, изслушал е становищата на страните по всички
въпроси от предвидените и е изложил своето становище. Насрочил е делото
за разглеждане в с.з. при условията по чл. 252, ал.2 от НПК с указания за
призоваване на свидетели. В с.з. на 09.10.2019 г. е дал ход на делото, не е
разяснил правата на страните по чл. 274, ал.1 от НПК, дал е ход на съдебното



52

следствие. Подсъдимият е дал обяснения, разпитани са свидетели, приобщени
са писмените доказателства по ДП и е приключено съдебното следствие.
След изслушване на съдебните прения и последната дума на подсъдимия,
съдът е обявил постановената присъда, с която е признал подсъдимия за
виновен по повдигнатото му обвинение, наложил е наказание лишаване от
свобода с приложение на чл. 66 НК и го е лишил от право да управлява МПС
за срок от 8 м., приложил е чл. 59, ал. 4 от НК за наказанието лишаване от
право. Постановил е определение по чл. 309 от НПК, което е немотивирано, и
е включено в съдържанието на протокола за с.з. Преписи от присъдата са
изпратени на компетентните институции на 29.11.2019 г. Има приложен
стикер по чл. 60, ал. 4 ПАС. Делото е архивирано.

НОХД № 354/2019 г., образувано на 22.08.2019 г. по внесен ОА за
извършено престъпление по чл. 286, ал. 1 вр. чл. 20, ал. 2 от НК срещу двама
обвиняеми. Протокол от избор на съдия-докладчик от същата дата. С
разпореждане от 26.08.2019 г. делото е насрочено с указания, вкл. и за
въпросите по чл. 248 от НПК. Указанията са изпълнени на 27.08. 2019 г. Не е
приложена справка/протокол от избор на съдебни заседатели. В р.з. на
02.10.2019 г. съдът е дал ход на делото, разяснил е правата на страните, които
са изразили становище по всички въпроси от предвидените, изложил е своите
съображения и е отложил делото, без да мотивира решението си делото да се
разгледа по реда на чл. 252, ал. 2 НПК. В с.з. на 06.11.2019 г. е дал ход на
делото, разяснил е правата на подсъдимите, изслушал е обясненията им,
разпитал е свидетели, приел е писмени доказателства. След изслушване на
съдебните прения и последната дума на подсъдимите, е обявил постановената
присъда, с която ги е признал за невиновни /вместо за невинни/. /Според
съдържанието на протокола за с.з. не е разяснил реда за
обжалване/протестиране на присъдата/. По протест на прокурор делото е
изпратено на ОС-София на 10.03.2020 г. С решение от 24.08.2020 г. по
ВНОХД № 87/2020 г. състав на съда е потвърдил присъдата на РС. Делото е
върнато на РС на 08.09.2019 г. Преписи са изпратени на 09.09.2019 г. на РП.
Има приложен стикер по чл. 60, ал. 4 ПАС. Делото е архивирано.

НОХД № 18/2020  г.,  образувано на 13.01.2020  г.  по внесен ОА за
извършено престъпление по чл.194, ал.1 от НК. Протокол от избор на съдия-
докладчик от същата дата. С разпореждане от 30.01.2020 г. делото е
насрочено с указания, вкл. и за въпросите по чл. 248 от НПК. В р.з. на
26.02.2020 г. не е даден ход на делото и е отложено по искане на подсъдимата
за назначаване на служебен защитник /По делото не е приложена
справка/протокол за избор на съдебни заседатели/ с указания за изискване от
САК да определи адвокат, който да бъде назначен за служебен защитник.
Указанията са изпълнени на 09.03.2020 г. С разпореждания от 17.03.2020 г. и
13.04.2020 г. делото е пренасрочено по решение на СК на ВСС във връзка с
епидемиологичната обстановка в страната. В р.з. на 10.06.2020 г. съдът е дал
ход на делото, разяснил е само правата на подсъдимата /според съдържанието
на протокола/, приел е за съвместно разглеждане в наказателното
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производство предявения граждански иск, конституирал е пострадалия като
граждански ищец и частен обвинител, изслушал е становищата на страните
по всички въпроси от предвидените /според съдържанието на протокола няма
становище на съда по тези въпроси и мотиви за решението му да разгледа
делото при условията по чл. 252, ал.2 от НПК/ и е насрочил делото с указания
/след предвидения едномесечен срок/. В с.з. на 21.08.2020 г. е дал ход на
делото, разяснил е правата на страните, разпитал е свидетели и го е отложил
за разпит на допуснати свидетели. В с.з. на 07.10.2020 г. е дал ход на делото,
разпитал е свидетели и го е отложил за разпит на свидетел. В с.з. на
25.11.2020 г. е дал ход на делото, разпитал е свидетели, приел е писмените
доказателства и е приключил съдебното следствие. След изслушване на
съдебните прения и последната дума на подсъдимата е обявил постановената
присъда, с която е признал подсъдимата за невиновна /вместо невинна-чл.
304 НПК/ по повдигнатото обвинение и е отхвърлил предявения граждански
иск като неоснователен. Произнесъл се е с определение по чл. 309 от НПК,
което не е немотивирано и е включено в съдържанието на протокола за с.з.
Препис от присъдата е изпратен на РП на 26.01.2021 г. Има приложен стикер
по чл. 60, ал. 4 ПАС. Делото е архивирано.

НОХД № 19/2020 г., образувано на 13.01.2020 г. по внесен ОА за
извършено престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК. С протокол от избор на
съдия-докладчик от същата дата е определен съдия Стойчев. Разпореждане
без дата в з.з. с искане делото да се насрочи след предвидения 2 м. срок. С
разпореждане от 24.01.2020 г. и.ф. председател е дал разрешение делото да се
насрочи в 3-месечен срок. С разпореждане от 24.01.2020 г. делото е
насрочено за р.з. с указания, вкл. и за въпросите по чл. 248 от НПК,
изпълнени на 27.01.2020 г. С разпореждания от 13.03.2020 г. и 09.04.2020 г.
делото е пренасрочено във връзка с обявената епидемиологична обстановка.
С протокол от избор на съдия-докладчик от 29.05.2020 г. за докладчик е
определен съдия Павлов. В р.з. на 04.06.2020 г. е даден ход на делото, в
отсъствие на подсъдимия-редовно призован. Обсъдени са от страните всички
въпроси от предвидените. Съдът не е изложил свое становище, вкл. и по
въпроса за МНО, която е изменил. /Според съдържанието на протокола не е
мотивирал решението си за наличие на основанията по чл. 252, ал.2 от НПК/.
Насрочил делото за с.з. след предвидения едномесечен срок. В с.з. на
26.08.2020 г. е дал ход на делото, разяснил е правата на подсъдимия, разпитал
е свидетели, приел е писмени доказателства и го е отложил за разпит на
свидетели. В с.з. на 30.09.2020 г. е дал ход, разпитал е свидетели и е отложил
делото за разпит на свидетели. /не е указал неявилия се свидетел да представи
доказателства за причините за неявяване/. В с.з. на 04.11.2020 г. е дал ход,
разпитал е свидетелите, приел е писмените доказателства, подсъдимият е дал
обяснения. След изслушване на съдебните прения и последната дума на
подсъдимия съдът е обявил постановената присъда, с която е признал
подсъдимия за виновен по повдигнатото му обвинение и го е осъдил на
лишаване от свобода за срок от 1 г., изтърпяването на което наказание е
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отложил на осн. чл. 66, ал. 1 НК. /Не е посочено от кога започва срока на
изпитание/. Разяснил е реда и срока за обжалване/протестиране на присъдата.
Препис от присъдата е изпратен на компетентните институции на 03.02.2021
г. Няма приложен стикер по чл. 60, ал. 4 ПАС. Делото е архивирано.

НОХД № 26/2020  г.,  образувано на 15.01.2020  г.  по внесен ОА за
извършено престъпление по чл. 183, ал. 1 от НК. Протокол от избор на съдия-
докладчик от същата дата. С разпореждане от 10.03.2020 г. делото е
насрочено с указания, вкл. и за въпросите по чл. 248 от НПК. Указанията са
изпълнени на 11.03.2020 г. С разпореждане от 19.03.2020 г. и от 13.04.2020 г.
делото е пренасрочено съгласно решение на СК на ВСС във връзка с
обявената в страната епидемиологична обстановка. На 24.06.2020 г. съдът не
е дал ход на делото поради неявяване на подсъдимия и защитника. С
определение е изменил МНО от подписка в парична гаранция. Указал е да се
изиска от САК определяне на адвокат, който да бъде назначен за служебен
защитник, и да се уведоми съдебна охрана подсъдимият да бъде доведен
принудително за с.з. С определение от 15.07.2020 г. е назначил служебен
защитник на подсъдимия. В р.з. на 12.08.2020 г. е дал ход на делото,
изслушал е становищата на страните по всички въпроси от предвидените.
Според съдържанието на протокола не е изложил свои съображения за
решението делото да се разгледа незабавно след провеждане на р.з. Делото е
разгледано по реда на гл. 29 НПК на основание представено споразумение за
решаването му. Подсъдимият е заявил, че разбира обвинението, признава се
за виновен, признава фактите, изложени в обстоятелствената част на ОА и не
желае да се събират доказателства за тези факти. След изслушване на
съдебните прения и последната дума на подсъдимия, съдът е обявил
постановената присъда, с която е признал подсъдимия за виновен по
повдигнатото му обвинение и на осн. чл. 183, ал. 3 от НК вр. ал. 1 от НК не го
е наказал. /Според съдържанието на протокола не е разяснил на страните реда
и срока за обжалване/протестиране на присъдата. Протоколът за с.з. не е
приключен съгласно чл. 311, ал. 1 т. 7 от НПК. Определението по чл.309 от
НПК не е мотивирано и е част от протокола/. Препис от присъдата е изпратен
на компетентните институции на 14.10.2020 г. Има приложен стикер по чл.
60, ал. 4 ПАС. Делото е архивирано.

НЧХД № 298/2019 г., образувано на 08.07.2019 г. по тъжба за
извършено престъпление по чл. 130, ал. 1 от НК. Протокол за избор на съдия-
докладчик от същата дата. С определение от 11.07.2019 г. /вместо с
разпореждане/ съдията-докладчик е насрочил делото с указания, изпълнени
на 12.07.2019 г. В с.з. на 11.09.2019 г. съдът е дал ход на делото, разяснил е
правата на страните по чл. 274 от НПК, приел е за съвместно разглеждане
предявения граждански иск, конституирал е пострадалия като граждански
ищец, дал е ход на съдебното следствие, допуснал е до разпит свидетели,
задължил е подсъдимата да се яви лично в с.з., приложил е писмени
доказателства и го е отложил с указания. В с.з. на 09.10.2019 г. е дал ход на
делото, разяснил е правата на подсъдимата, приложил е писмените
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доказателства, разпитал е свидетелите, назначил е СМЕ и е отложил делото с
указания. В с.з. 20.11.2019 г. съдът е дал ход на делото, разпитал е ВЛ и е
приел заключението, разпитал е свидетелите. Подсъдимата е дала обяснения.
След изслушване на съдебните прения и последната дума на подсъдимата,
съдът е обявил постановената присъда, с която е признал подсъдимата за
невинна по повдигнатото обвинение и е отхвърлил предявения граждански
иск. По жалба на частния тъжител делото е изпратено на ОС-София на
29.05.2020 г. С присъда от 21.09.2020 г. по ВНЧХД № 195/2020 г. състав на
съда е отменил присъдата на РС, признал е подсъдимата за виновна по
повдигнатото обвинение, на основание чл. 78а от НК я е освободил от
наказателна отговорност и наложил административно наказание глоба в
размер на 1000 лв. Делото е върнато на РС на 08.10.2020 г.. Преписи от
присъдата са изпратени на компетентните институции на 10.10.2020 г. Има
приложен стикер по чл. 60, ал. 4 ПАС.

ЧНД № 46/2019 г., образувано на 04.02.2019 г. по молба за изменение
на МНО на осн. чл. 65, ал. 1 от НПК. Протокол от избор на съдия-докладчик
от същата дата. С ръкописно разпореждане от 07.02.2019 г. делото е
насрочено с указания, изпълнени на същата дата. В с.з. на 13.02.2019 г. е
даден ход на делото, приети са писмените доказателства, приключено е
съдебното следствие и след изслушване пренията на страните, упражнено
право на лична защита на обвиняемия и на последна дума, съдът е обявил
постановеното определение, с което е оставил молбата без уважение.
Разяснил е реда и срока за обжалване и е насрочил делото пред въззивния
съд. С определение по ВЧНД № 106/2019 г., образувано по жалба на
обвиняемия, състав на съда е потвърдил определението на РС-Самоков.
Делото е върнато на РС на 05.03.2019 г. Преписи са изпратени на
компетентните институции на 06.03.2019 г. Има приложен стикер по чл. 60,
ал. 4 ПАС. Делото е архивирано.

ЧНД № 66/2019 г., образувано на 19.02.2019 г. по внесено искане на
прокурор от РП-Самоков на осн. чл. 159а, ал. 1 от НПК. Протокол от избор на
съдия-докладчик от същата дата. С разпореждане от 21.02.2019 г. на
посочените в искането мобилни оператори е разпоредено да предоставят
исканата справка. Препис от разпореждането е изпратен на РП на същата дата
Има приложен стикер по чл. 60, ал. 4 ПАС. Делото е архивирано.

ЧНД № 80/2019 г., образувано на 26.02.2019 г. по молба за изменение
на МНО на осн. чл. 65, ал. 1 от НПК. Протокол от избор на съдия-докладчик
от същата дата. С ръкописно разпореждане делото е насрочено с указания,
изпълнени на същата дата. В с.з. на 01.03.2019 г. съдът не е дал ход на делото
поради непредставяне на ДП и го е отложил с указания. В с.з на 06.03.2019 г.
не е дал ход на делото. По молба на защитника с искане за отлагане поради
служебен ангажимент по друго дело го е отложил за същата дата - 14.10 часа,
с указания за призоваване. В с.з. на същата дата не е дал ход на делото поради
неявяване на защитника и го е отложил с указания. /Не е указал да представи
доказателства за причините за неявяване/. В с.з. на 13.03.2019 г. е дал ход на
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делото. С мотивирано определение е оставил без уважение искането на
защитника за отвод. Разяснил е правата на обвиняемия, изслушал е
становището на страните по доказателствата, приел е писмените
доказателства, приключил е съдебното следствие и след изслушване пренията
на страните, упражнено право на лична защита на обвиняемия и на последна
дума е обявил постановеното определение, с което оставил молбата за
изменение на МНО без уважение. Разяснил е реда и срока за обжалване и е
насрочил делото пред въззивния съд. С определение по ВЧНД № 166/2019 г.,
образувано по жалба на обвиняемия, състав на ОС-София е потвърдил
определението на РС-Самоков. Делото е върнато на РС на 03.04.2019 г.
Преписи са изпратени на компетентните институции на същата дата. Има
приложен стикер по чл. 60, ал. 4 ПАС. Делото е архивирано.

ЧНД № 224/2019 г., образувано на 10.05.2019 г по молба за изменение
на МНО на осн. чл. 65, ал. 1 от НПК. Протокол от избор на съдия-докладчик
от същата дата. Разпореждане от 13.05.2019 г. за насрочване на делото и
указания, изпълнени на същата дата. В с.з. на 15.05.2019 г. е даден ход на
делото, приети са писмените доказателства, приключено е съдебното
следствие и след изслушване на съдебните прения, упражнено право на лична
защита на обвиняемия и на последна дума, съдът е обявил постановеното
определение, с което е изменил МНО задържане под стража в парична
гаранция. Разяснил е реда и срока за обжалване и е насрочил делото пред
въззивния съд. Преписи са изпратени на компетентните институции на
21.05.2019 г. Има приложен стикер по чл. 60, ал. 4 ПАС. Делото е
архивирано.

ЧНД № 229/2019 г., образувано на 17.05.2019 г. по жалба на обвиняем
срещу постановление на РП-Самоков в частта за МНО. Протокол от избор на
съдия-докладчик от същата дата. В с.з. на 20.05.2019 г съдът е дал ход на
делото, приел е писмени доказателства и след изслушване на съдебните
прения и последната дума на обвинения е обявил постановеното мотивирано
определение, с което е потвърдил МНО. Препис от определението е изпратен
на РП-Самоков на същата дата. Има приложен стикер по чл. 60, ал. 4 ПАС.
Делото е архивирано.

ЧНД № 496/2019 г., образувано на 19.11.2019 г. по внесено искане на
прокурор от РП-Самоков по чл. 157 ЗЗ. Протокол от избор на съдия-
докладчик от същата дата. Разпореждане от 06.12.2019 г. за насрочване на
делото и призоваване, предоставяне на правна помощ на освидетелствания и
указания за искане до САК за определяне на адвокат, който да бъде назначен
за служебен защитник. Указанията са изпълнени на 10.12.2019 г. С
определение от 02.01.2020 г. съдът е назначил определения адвокат за
служебен защитник на освидетелствания. В с.з. на 15.01.2020 г. е дал ход на
делото, изслушал е ВЛ и становищата на страните, назначил е СПЕ и го е
отложил. В с.з. на 05.02.2020 г. е дал ход на делото, разпитал е свидетели,
приел е заключението на СПЕ, изслушал е освидетелствания и е отложил
делото с указания страните да посочат доказателства /Според съдържанието
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на протокола без да е конкретизирано за какви обстоятелствата/. В с.з. на
26.02.2020 г. е дал ход на делото, изслушал е съдебните прения,
освидетелствания е упражнил правото на лична защита и на последна дума.
Съдът е обявил постановеното решение, с което е настанил освидетелствания
за задължително лечение при стационарна форма на лечение. Разяснил е реда
и срока за обжалване. Препис от решението е изпратен на 06.03.2020 г. на
ЦПЗ-София. Има приложен стикер по чл. 60, ал. 4 ПАС. Делото е
архивирано.

ЧНД № 25/2020 г., образувано на 15.01.2020 г. по искане на прокурор от
РП-Самоков на осн. чл. 161, ал. 2 от НПК, внесено на същата дата в 09.15
часа. Протокол от избор на съдия-докладчик от същата дата. С определение в
з.з. от 17.01.2020 г. са одобрени извършените действия по разследването-
претърсване и изземване /вместо протокола/ на 14.01.2020 г. за времето от
13.00 – 14.00 часа. /Не е приложен препис на протокола от извършените
действия по разследването/. Препис от определението е изпратен на РП-
Самоков на 20.02.2020 г. Има приложен стикер по чл. 60, ал. 4 ПАС. Делото е
архивирано.

ЧНД № 27/2020 г., образувано на 16.01.2020 г. по внесено искане на
прокурор от РП-Самоков на осн. чл. 159а, ал. 1 от НПК. Протокол от избор на
съдия-докладчик от същата дата. С разпореждане от 20.01.2020 г. на
посочените в искането мобилни оператори е разпоредено да предоставят
исканата справка. Препис е изпратен на РП на същата дата. Има приложен
стикер по чл. 60, ал. 4 ПАС. Делото е архивирано.

ЧНД № 244/2020 г., образувано на 29.05.2020 г. по предложение на
прокурор от РП – Самоков на осн. чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК за произнасяне по
чл. 25, вр. чл. 23 НК. Протокол от избор на съдия-докладчик от същата дата.
С разпореждане от 18.06.2020 г. делото е насрочено с указания, изпълнени на
19.06.2020 г. /Не е приложена справка/протокол от избор на съдебни
заседатели/. В с.з. на 28.08.2020 г. съдът е дал ход на делото, изслушал е
становищата на страните и с определение е прекратил производството по
съображение, че има произнасяне за същите наказания по друго дело. С
разпореждане от 24.09.2020 г. съдът е констатирал, че не е постановено
изрично определение по искането и не е определено общо наказание по 3
НОХД. На осн. чл. 306, ал.1 от НПК е насрочил делото с указания. /няма
определение за отмяна на определението от 28.08.2020 г. и за състав на съда
със съдебни заседатели/. В с.з. на 09.10.2020 г. е дал ход на делото, изслушал
е становищата на страните и е обявил съдебното следствие за приключено.
След изслушване на съдебните прения и последната дума на осъдения е
обявил определение, с което е наложил едно общо наказание-най-тежкото от
определените с влезлите в сила присъди по три дела, и е определил режим за
изтърпяване. Разяснил е реда и срока за обжалване/протестиране. Преписи от
определението са изпратени на компетентните институции на 27.10.2020 г.
Има приложен стикер по чл. 60, ал. 4 ПАС. Делото е архивирано.
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ЧНД № 279/2020 г., образувано на 14.06.2020 г. по внесено искане на
прокурор от РП-Самоков на осн. чл. 64, ал.1 от НПК. Протокол от избор на
съдия-докладчик от същата дата. /По делото не е приложено разпореждане за
насрочване и списък на лицата за призоваване./ В с.з. на 14.06.2020 г. е даден
ход на делото, приети са материалите по ДП. След изслушване на съдебните
прения на страните, упражнено право на лична защита и последна дума на
обвиняемия, съдът е обявил постановеното определение, с което е оставил
без уважение искането за вземане МНО задържане под стража и е взел МНО
домашен арест. Разяснил е реда и срока за обжалване/протест и е насрочил
делото пред въззивния съд. По жалба и протест делото е изпратено на
16.06.2020 г. на ОС-София. С определение по ВЧНД № 225/2020 г. състав на
съда е отменил определението на РС-Самоков и е взел МНО задържане под
стража. Преписи от определението са изпратени на компетентните
институции на 22.06.2020 г. Делото е върнато на РС на 29.06.2020 г. Има
приложен стикер по чл. 60, ал. 4 ПАС. Делото е архивирано.

ЧНД № 301/2020 г., образувано на 22.06.2020 г. по молба за изменение
на МНО на осн. чл. 65, ал. 1 от НПК. Протокол от избор на съдия-докладчик
от същата дата. С разпореждане от същата дата делото е насрочено с
указания, вкл. за прилагане на посочените дела. В с.з. на 25.06.2020 г. съдът е
дал ход на делото и с определение е отменил МНО по съображения, че
обвиняемия изтърпява наказание лишаване от свобода, наложено му с влязла
в сила присъда по друго дело. Разяснил е реда и срока за обжалване и е
насрочил делото пред въззивния съд. Препис от определението е изпратен на
началника на затвора–София и на РП-Самоков на 06.07.2020 г. По искане на
началника на затвора–София за тълкуване на постановеното определение на
осн. чл. 414, ал.1 НПК делото е насрочено с указания. В с.з. на 09.09.2020 г.
съдът е дал ход на делото, допуснал е тълкуване на определението по ЧНД №
301/2020г. и се е произнесъл по кое дело е отменил МНО. Разяснил е реда и
срока за обжалване и е насрочил делото пред ОС-София. Препис от
определението е изпратен на компетентните институции на 18.09.2020 г. и
21.09.2020 г. Има приложен стикер по чл. 60, ал. 4 ПАС. Делото е
архивирано.

АНД № 310/2019 г., образувано на 16.07.2019 г. по жалба срещу НП,
издадено от началника на група в РУ-Самоков към ОДМВР-София. Протокол
от избор на съдия-докладчик от същата дата. С ръкописно безмотивно
разпореждане за насрочване от същата дата, написано върху протокола от
избор на докладчик, делото е насрочено с указания. Призовките са изпратени
на 19.07.2019 г. В с.з. на 18.09.2019 г. съдът е дал ход на делото, приел е
писмени доказателства и е отложил делото за разпит на свидетел. В с.з. на
16.10.2019 г. е дал ход на делото, приел е писмени доказателства, разпитал е
свидетели, приключил е съдебното следствие. След изслушване на съдебните
прения е обявил, че ще се произнесе с решение в срок. С решение от
07.02.2020 г. е потвърдил НП като законосъобразно. Указал е реда и срока за
обжалване. По жалба делото е изпратено на 01.04.2020 г. на АССО. С
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решение от 06.07.2020 г. по КАНД № 404/2020 г. състав на съда е оставил в
сила решението на РС-Самоков. Делото е върнато на РС на 09.07.2020 г.
Препис от решението е изпратен на АНО на 09.07.2020 г. Има приложен
стикер по чл. 60, ал. 4 ПАС. Делото е архивирано.

АНД № 314/2019 г., образувано на 18.07.2019 г. по жалба срещу НП,
издадено от председателя на Държавната комисия по хазарта. Протокол от
избор на съдия-докладчик от същата дата. С разпореждане от 22.07.2019 г.
делото е насрочено с указания. В с.з. на 18.09.2019 г. съдът е дал ход на
делото, приел е писмените доказателства, приложени към
административнонаказателната преписка, разпитал е свидетели и го е
отложил за с.з. на 16.10.2019 г., когато е дал ход на делото, разпитал е
свидетелите и за събиране на доказателства го е отложил. В с.з. 27.11.2019 г.
е дал ход на делото, приел е писмени доказателства, разпитал е свидетели и
след изслушване на съдебните прения е обявил, че ще се произнесе с решение
в срок. С решение от 26.03.2020 г. /след предвидения срок/ е отменил НП
като незаконосъобразно.Указал е реда и срока за обжалване. По жалба срещу
решението делото е изпратено на 18.06.2020 г. на АССО. С решение от
10.08.2020 г. по КАНД № 609/2020 г. състав на съда е оставил в сила
решението на РС. Делото е върнато на РС на 19.08.2019 г. Препис от
решението е изпратен на АНО на същата дата. Има приложен стикер по чл.
60, ал. 4 ПАС. Делото е архивирано.

АНД № 397/2019 г.,образувано на 11.09.2019 г., по жалба срещу НП,
издадено от заместник председател на ДАМТН. Протокол от избор на съдия-
докладчик от същата дата. С разпореждане от 19.09.2019 г. делото е
насрочено с указания. В с.з. на 16.10.2019 г. е даден ход на делото, приети са
писмени доказателства, разпитани са свидетели. След изслушване на
съдебните прения, съдът е обявил, че ще се произнесе с решение в срок. С
решение от 28.01.2020 г. е потвърдил НП като законосъобразно. Указал е
реда и срока за обжалване. По жалба на нарушителя от 14.02.2020 г. делото е
изпратено на 08.06.2020 г. на АССО. С решение от 14.10.2020 г. по КАНД
№581/2020 г. състав на съда е оставил в сила решението на РС. Делото е
върнато на РС на 19.10.2020 г. Препис от решението е изпратен на АНО на
същата дата. Има приложен стикер по чл. 60, ал. 4 ПАС. Делото е
архивирано.

АНД № 424/2019 г., образувано на 08.10.2019 г. по жалба срещу НП,
издадено от кмета на община Самоков. Протокол от избор на съдия-
докладчик от същата дата. С разпореждане от 09.10.2019 г. делото е
насрочено с указания. В с.з. на 06.11.2019 г. е даден ход на делото, приети са
писмените доказателства, приложени към административнонаказателната
преписка, разпитани са свидетели и е отложено за представяне на
административнонаказателната преписка в цялост. В с.з. на 11.12.2019 г. е
даден ход на делото, приети са писмените доказателства и след изслушване
на съдебните прения съдът е обявил, че ще се произнесе с решение в срок. С
решение от 22.04.2020 г. е отменил НП като незаконосъобразно. Препис от
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решението е изпратен на АНО на 10.06.2019 г. Има приложен стикер по чл.
60, ал. 4 ПАС. Делото е архивирано.

АНД № 451/2019 г., образувано на 25.10.2019 г. по жалба срещу НП,
издадено от директор на Дирекция ИТСО. Протокол от избор на съдия-
докладчик от същата дата. С разпореждане от 28.10.2019 г. делото е
насрочено с указания. В с.з. 27.11.2019 г. е даден ход на делото, разпитани са
свидетели. След изслушване на съдебните прения, съдът е обявил, че ще се
произнесе с решение в срок. С решение от 07.04.2020 г. /след предвидения
срок/ е изменил НП в частта за наказанието. Указал е реда и срока за
обжалване. Съобщенията са изпратени на страните на 16.04.2019 г. и на
26.06.2019 г. Има приложен стикер по чл. 60, ал. 4 ПАС. Делото е
архивирано.

АНД № 362/2020 г., образувано на 07.08.2020 г. по жалба срещу НП,
издадено от директор на Дирекция ИТСО. Протокол от избор на съдия-
докладчик от същата дата. С разпореждане без дата делото е насрочено с
указания. В с.з. на 23.09.2020 г. е даден ход на делото, приети са писмени
доказателства, разпитани са свидетели и е отложено за разпит на свидетел. В
с.з. 11.11.2020 г. е даден ход на делото. Съдът е заличил допуснатия до разпит
свидетел и е обявил съдебното следствие за приключено. След изслушване на
съдебните прения е обявил, че ще се произнесе с решение в срок. С решение
от 11.01.2021 г. е изменил НП като е намалил размера на  наложената
имуществена санкция. Указал е реда и срока за обжалване. По жалба на
нарушителя от 12.02.2021 г. делото е изпратено на 24.03.2021 г. на АССО. С
решение от 14.06.2021 г. по КАНД №277/2021 г. състав на съда е оставил в
сила решението на РС. Делото е върнато на РС на 16.06.2021 г. Препис от
решението е изпратен на АНО на 18.06.2021 г. Няма стикер и делото не е
архивирано.

АНД № 374/2020 г., образувано на 20.08.2020 г. по внесен акт за
констатирано нарушение по УБДХ. Протокол от избор на съдия-докладчик от
същата дата. С разпореждане от същата дата делото е насрочено с указания. В
с.з. на същата дата е даден ход на делото, разяснени са правата на
нарушителя, изслушани са обясненията му, прочетени са писмените
доказателства и е отложено за разпит на свидетел. В с.з. на 24.08.2020 г. е
даден ход на делото, разпитан е свидетелят, изслушано е становището на
нарушителя по доказателствата, прието е свидетелство за съдимост и е
приключено съдебното следствие. След изслушване на съдебните прения и
последната дума на нарушителя, съдът е обявил постановеното решение, с
което е признал нарушителя за виновен за извършена проява по чл. 1, ал. 2
УБДХ-дребно хулиганство, и му е наложил административно наказание
задържане в поделение на МВР за срок от 1 денонощие, зачел и приспаднал
времето, през което е задържан в МВР-Самоков. Разяснил е реда и срока за
обжалване и е насрочил делото пред ОС-София. Има приложен стикер по чл.
60, ал. 4 ПАС. Делото е архивирано.
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Дела, разгледани от съдия Марина Трифонова
НОХД № 277/2019 г., образувано на 27.06.2019 г. по внесен ОА за

извършено престъпление по чл. 323 от НК. Протокол от избор на съдия-
докладчик от същата дата. Разпореждане от 28.06.2019 г. за насрочване и
указания, вкл. и за въпросите по чл. 248 от НПК. Указанията са изпълнени на
същата дата. В р.з. на 16.09.2019 г. не е даден ход на делото-подсъдимата е
направила искане за назначаване на служебен защитник. Съдът е предоставил
правна помощ и е отложил делото с указания да се изиска от САК да
определи адвокат, който да бъде назначен за служебен защитник. В р.з. на
28.10.2019 г. е назначил за служебен защитник определения адвокат, дал е
ход на делото, разяснил е правата на подсъдимата, изслушал е становищата
на страните по всички въпроси от предвидените и е изложил свои подробни
съображения, вкл. за наличие на основанията делото да се разгледа при
условията по чл. 252, ал. 2 от НПК. В с.з. на 09.12.2019 г. е дал ход, разпитал
е свидетелите, прочел е показанията на свидетели на осн. чл. 281, ал. 4 от
НПК и е отложил делото за разпит на неявил се свидетел. /Няма указания да
представи доказателства за причините за неявяване/. В с.з. на 03.02.2020 г.
съдът е дал ход на делото, със съгласието на страните е прочел показанията
на свидетеля, който не се явил поради напреднала възраст и затруднения за
придвижване, приел е заключението на ВЛ и писмените доказателства. След
изслушване на съдебните прения и последната дума на подсъдимата е обявил
постановената присъда, с която е признал подсъдимата за невинна по
повдигнатото обвинение и я е оправдал. /Според съдържанието на протокола
не е разяснил реда и срока за обжалване/протестиране на присъдата/.
Произнесъл се е с определение по чл. 309, ал. 4 от НПК-без мотиви, и е
включено в съдържанието на протокола /вместо след приключването му
съгласно чл. 311, ал. 1, т. 7 НПК/. Преписи от присъдата са изпратени на
компетентните институции на 16.04.2020 г. Има приложен стикер по чл. 60,
ал. 4 ПАС. Делото е архивирано.

НОХД № 240/2020 г., образувано на 27.05.2020 г. по внесен ОА за
извършено престъпление по чл. 345, ал. 1 от НК. Протокол от избор на съдия-
докладчик от същата дата. С разпореждане от 04.06.2020 г. делото е
насрочено с указания, вкл. и за въпросите по чл. 248 от НПК. Указанията са
изпълнени на 05.06.2020 г. В р.з. на 20.07.2020 г. не е даден ход на делото
поради неявяване на защитника, уведомил съда с молба за служебен
ангажимент, и е отложено. /Не е указано защитника да представи
доказателства за причините за неявяване/. В р.з. на 03.08.2020 г. е даден ход
на делото, обсъдени са всички въпроси от предвидените. Съдът е изложил
свои съображения и е приел, че са налице основанията делото да се разгледа
при условията по чл. 252, ал. 2 от НПК. Отложил го е за с.з. на 05.10.2020 г.
/след предвидения едномесечен срок/. В с.з. на 05.10.2020 г. е даден ход на
делото, разпитани са свидетелите и е отложено за разпит на свидетел. В с.з.
на 09.11.2020 г. е даден ход, разпитан е свидетел, приети са писмени
доказателства, изслушани са обясненията на подсъдимия. След изслушване
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на съдебните прения и последна дума на подсъдимия, съдът е обявил
постановената присъда, с която е признал подсъдимия за виновен по
повдигнатото обвинение и му е наложил наказание глоба в размер на 850 лв.
/Протоколът за с.з. не е приключен със съдържание съгласно предвиденото в
чл. 311, ал. 1 ,т. 7 от НПК-с разясняване на реда и срока за обжалване и
подпис на съдия и съдебен секретар./ Определението по чл. 309 от НПК е без
мотиви. Преписи от присъдата са изпратени на компетентните институции на
01.03.2021 г. Има приложен стикер по чл. 60, ал. 4 ПАС. Делото е
архивирано.

НОХД № 250/2020 г., образувано на 02.06.2020 г. по внесено
споразумение за решаване на делото на осн. чл. 381 от НПК. Протокол от
избор на съдия-докладчик от същата дата. Разпореждане от 04.06.2020 г. за
насрочване и указания. В с.з. на 15.06.2020 г. съдът не е дал ход на делото
поради неявяване на служебния защитник, уведомил съда за служебен
ангажимент в СГС, и го е отложил. /Не е указал защитника да представи
доказателства за причините за неявяване/. В с.з. 22.06.2020 г. е дал ход на
делото, разяснил е правата на подсъдимия по чл. 274 от НПК и въпросите по
чл. 382,  ал. 4 НПК. Подсъдимият е заявил, че разбира обвинението, признава
се за виновен, съгласен е с постигнатото споразумение, разбира последиците
му, съгласен е с тях, доброволно го е подписал и се отказва от разглеждане на
делото по общия ред. На основание чл. 382, ал. 7 НПК съдът го е одобрил
като непротиворечащо на закона и морала. Разяснил е реда и срока за
обжалване. Произнесъл се по въпросите за МНО и за разноските. Преписи са
изпратени на компетентните институции на 23.06.2020 г. Няма стикер и
делото не е архивирано.

НОХД № 281/2020 г., образувано на 16.06.2020 г. по внесен ОА за
извършено престъпление чл. 343б, ал. 3 от НК. Протокол от избор на съдия-
докладчик от същата дата. Разпореждане от 19.06.2020 г. за насрочване и
указания, вкл. и за въпросите по чл. 248 от НПК. Указанията са изпълнени на
22.06.2020 г. В р.з. на 27.07.2020 г. съдът е дал ход на делото, разяснил е
правата на подсъдимия и е изслушал становищата на страните по всички
въпроси от предвидените. Изложил е свои съображения за наличие на
основания делото да се разгледа незабавно след приключване на р.з. За
изготвяне на споразумение за решаване на делото по искане на страните е
отложил делото за по късен час, когато е дал ход на делото и е приел
представеното споразумение. След разясняване на въпросите по чл. 382, ал. 4
от НПК подсъдимият е заявил, че се признава за виновен, разбира
обвинението, запознат е със споразумението и последиците от него,
доброволно го е подписал и се отказва от разглеждане на делото по общия
ред. Съдът на осн. чл. 382, ал. 7 от НПК го е одобрил като непротиворечащо
на закона и морала. Произнесъл се е по въпроса за МНО с определение без
мотиви. Разяснил е реда и срока за обжалване. Преписи са изпратени на
компетентните институции на 29.07.2020 г. Има приложен стикер по чл. 60,
ал. 4 ПАС. Делото е архивирано.
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ЧНД № 412/2019 г., образувано на 27.09.2019 г. по предложение на
районния прокурор на РП–Самоков на осн. чл. 306, ал. 1, т. 3 от НПК.
Протокол от избор на съдия-докладчик от същата дата. Ръкописно
разпореждане от 04.10.2019 г. за насрочване и указания. В с.з. 21.10.2019 г. е
даден ход, приети са писмените доказателства. След изслушване на
съдебните прения и последната дума на осъдения, съдът е обявил
постановеното определение. Разяснил е реда и срока за
обжалване/протестиране на определението. Преписи от определението са
изпратени на компетентните институции на 08.11.2019 г. Има приложен
стикер по чл. 60, ал. 4 ПАС. Делото е архивирано.

ЧНД № 510/2019 г., образувано на 26.11.2019 г. по искане на
разследващ полицай от РУ-Самоков на осн.  чл.  223  от НПК.  Протокол от
избор на съдия-докладчик от същата дата. В с.з. на същата дата е даден ход,
проведен е разпита и е прекратено производството по делото. Има приложен
стикер по чл. 60, ал. 4 ПАС. Делото е архивирано.

ЧНД № 576/2019 г., образувано на 20.12.2019 г. по искане на прокурор
от РП-Самоков на осн. чл. 161, ал. 2 от НПК. Протокол от избор на съдия-
докладчик от същата дата. С разпореждане от 23.12.2019 г. /вместо с
определение/ са одобрени извършените действия по разследването на
20.12.2020 г. за времето от 15.55 часа до 16.30 часа /вместо протокола/.
Препис от разпореждането е изпратен на РП на същата дата. Има приложен
стикер по чл. 60, ал. 4 ПАС. Делото е архивирано.

ЧНД № 46/2020 г., образувано на 20.01.2020 г. по молба за изменение
на МНО на осн. чл. 65, ал. 1 от НПК. Протокол от избор на съдия-докладчик
от същата дата. С разпореждане от 21.01.2020 г. делото е насрочено с
указания. В с.з. на 24.01.2020 г. е даден ход, разяснени са правата на
обвиняемия, приети са писмените доказателства, приключено е съдебното
следствие и след изслушване на съдебните прения, упражнено право на лична
защита на обвиняемия и на последна дума, съдът е обявил постановеното
определение, с което оставил молбата без уважение. Разяснил е реда и срока
за обжалване и е насрочил делото пред въззивния съд. Преписи са изпратени
на компетентните институции на 29.01.2020 г. Има приложен стикер по чл.
60, ал. 4 ПАС. Делото е архивирано.

ЧНД № 111/2020 г., образувано на 21.02.2020 г. по искане на прокурор
от РП-Самоков на осн. чл. 161, ал. 2 от НПК, внесено на същата дата в 12.45
часа. Протокол от избор на съдия-докладчик от същата дата /по делото не е
приложен протокола за извършените действия по разследването/. С
определение в з.з. от същата дата са одобрени извършените действия по
разследването-претърсване и изземване /вместо протокола/ на 20.02.2020 г. за
времето от 17.00 до 19.00 часа. Препис от определението е изпратен на РП на
същата дата. Има приложен стикер по чл. 60, ал. 4 ПАС. Делото е
архивирано.

ЧНД №115/2020 г., образувано на 26.02.2020 г. по предложение на
прокурор от РП на осн. чл. 306, ал. 1 т. 1 от НК за определяне на общо



64

наказание по реда на чл. 25, вр. чл. 23 НК. Протокол от избор на съдия-
докладчик от същата дата. С ръкописно разпореждане от 26.02.2020 г.,
записано върху протокола от избор, /вместо подредено последователно по
делото/ е насрочено с указания. С разпореждане от 18.03.2020 г. е
пренасрочено съгласно решение на СК на ВСС във връзка с обявената в
страната епидемична обстановка. В с.з. на 22.05.2020 г. е даден ход,
разяснени са правата на осъдения, приети са писмените доказателства. След
изслушване на съдебните прения и последната дума на осъдения, съдът е
обявил мотивирано определение, с което на осн. чл. 25, вр. чл. 23 НК е
наложил едно общо наказание, най-тежкото от определените с влезлите в
сила присъди по три НОХД. Разяснил е реда и срока за
обжалване/протестиране. Преписи от определението са изпратени на
компетентните институции на 09.06.2020 г. Има приложен стикер по чл. 60,
ал. 4 ПАС.

ЧНД № 143/2020 г., образувано на 10.03.2020 г. по искане на прокурор
от РП-Самоков на осн.  чл.  381 ,  ал.  1  от НПК.  Протокол от избор на съдия-
докладчик от същата дата. С определение от 11.05.2020 г. съдът е указал да се
изиска от САК да определи адвокат, който да бъде назначен за служебен
защитник на обвиняемия. С определение от 13.05.2020 г. е назначил
определения адвокат за служебен защитник на обвиняемия. Препис от
определението е изпратен на РП на 19.05.2020 г. Има приложен стикер по чл.
60, ал. 4 ПАС. Делото е архивирано.

ЧНД № 269/2020 г., образувано на 11.06.2020 г. по предложение на
прокурор от РП-Самоков на осн. чл. 306 ал. 1, т. 1 от НПК за определяне на
общо наказание на осн. чл. 25, вр. чл. 23 НК. Протокол от избор на съдия-
докладчик от същата дата. Ръкописно разпореждане от 12.06.2020 г. за
насрочване и указания. В с.з. на 06.07.2020 г. е даден ход на делото,
разяснени са правата на осъдения, приети са писмените доказателства. След
изслушване на съдебните прения и последната дума на осъдения съдът е
обявил мотивирано определение, с което на осн. чл. 25, вр. чл. 23 НК е
наложил едно общо наказание-най-тежкото от определените с влезлите в сила
присъди по две дела. Разяснил е реда и срока за обжалване/протестиране.
Преписи от определението са изпратени на компетентните институции на
28.07.2020 г. Има приложен стикер по чл. 60, ал. 4 ПАС.

ЧНД № 421/2020 г., образувано на 29.09.2020 г. по внесено искане на
прокурор от РП-Самоков на осн. чл. 157 ЗЗ. Протокол от избор на съдия-
докладчик от същата дата. С разпореждане от 30.09.2020 г. делото е
насрочено с указания. В с.з. на 09.10.2020 г. е назначен служебен защитник на
освидетелствания, не е даден ход поради нередовното му призоваване и
делото е отложено с указания. В с.з. на 26.10.2020 г. не е даден ход на делото
и е отложено. В с.з. на 06.11.2020 г. е даден ход, разяснени са правата на
освидетелствания, отведен е назначения служебен защитник по искане на
освидетелствания и делото е отложено с указания за изискване от САК да
определи друг адвокат, който да бъде назначен за служебен защитник, и за
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принудително довеждане на освидетелствания за следващото с.з. В с.з.
12.11.2020 г. е даден ход на делото, назначен е за служебен защитник
определения от САК адвокат, разпитани са свидетели и ВЛ, назначена е СПЕ
при амбулаторна форма на провеждане, определено е ВЛ и делото е
отложено. В с.з. на 20.11.2020 г. е даден ход, прочетено и прието е
заключението на ВЛ и за изслушване на освидетелствания делото е отложено.
В с.з. на 23.11.2020 г. е даден ход, приети са писмените доказателства. След
изслушване на съдебните прения, включително на освидетелствания, съдът е
обявил решението си, с което е постановил задължително настаняване на
освидетелствания за лечение в ЦПЗ-София за срок от 1 м при стационарна
форма на лечение. Приел е, че е способен да изразява информирано съгласие
за своето лечение. С решение от 25.01.2021 г. по ВЧНД № 8/2021 г.,
образувано по жалба на освидетелствания, състав на ОС-София е потвърдил
решението на РС-Самоков. Делото е върнато на 29.01.2021 г. Преписи от
решението са изпратени на компетентните институции на същата дата. Има
приложен стикер по чл. 60, ал. 4 ПАС. Делото е архивирано.

АНД № 395/2019 г., образувано на 05.09.2019 г. по внесено
постановление на прокурор от РП-Самоков за извършено престъпление по чл.
345, ал. 2, вр. ал. 1 НК с предложение за освобождаване от наказателна
отговорност с налагане на административно наказание по чл. 78а от НК.
Протокол от избор на съдия-докладчик от същата дата. Разпореждане от
19.09.2019 г. за насрочване и указания. В с.з. на 14.10.2019 г. е даден ход на
делото, разяснени са правата на обвиняемия, прочетени и приобщени са
писмените доказателства. След изслушване на съдебните прения и
последната дума на обвиняемия, съдът е обявил постановеното решение, с
което е признал обвиняемия за виновен по повдигнатото обвинение, на осн.
чл. 78а, ал. 1 НК го е освободил от наказателна отговорност и му е наложил
административно наказание глоба. Разяснил е реда и срока за
обжалване/протестиране. /Произнесъл се е с немотивирано определение по
въпроса за МНО. В мотивите не е обсъдил индивидуализиращите
обстоятелства от значение за определяне размера на глобата, предвидени в
чл. 27 от ЗАНН/. Преписи от решението са изпратени на компетентните
институции на 31.10.2019 г. Има приложен стикер по чл. 60, ал. 4 ПАС.

АНД № 580/2019 г., образувано на 29.12.2019 г. по внесен акт за
констатирано нарушение по УБДХ. Протокол от избор на съдия-докладчик от
същата дата. Ръкописно разпореждане от същата дата за насрочване и
указания. В с.з. на 29.12.2019 г. е даден ход на делото, разяснени са правата
на нарушителя, разпитани са свидетелите, приети и приложени са писмените
доказателства. След изслушване на съдебните прения, упражнено право на
лична защита и последна дума на нарушителя, съдът е обявил решението си,
с което е признал нарушителя за виновен за извършена проява по чл. 1, ал. 2
УБДХ-дребно хулиганство, и му е наложил административно наказание глоба
в размер на 350лв. Разяснил е реда и срока за обжалване и е насрочил делото



66

пред въззивния съд. Има приложен стикер по чл. 60, ал. 4 ПАС. Делото е
архивирано.

АНД № 345/2020 г., образувано на 20.07.2020 г. по внесено
постановление на прокурор от РП-Самоков за извършено престъпление по чл.
345, ал. 2, вр. ал. 1 НК с предложение за освобождаване от наказателна
отговорност с налагане на административно наказание по чл. 78а от НК.
Протокол от избор на съдия-докладчик от същата дата. Разпореждане от
21.07.2020 г. за насрочване и указания. В с.з. на 03.08.2020 г. е даден ход,
разяснени са правата на обвиняемия, прочетени и приобщени са писмените
доказателства. След изслушване на съдебните прения и последната дума на
обвиняемия, съдът е обявил постановеното решение, с което е признал
обвиняемия за виновен по повдигнатото обвинение, на осн. чл. 78а, ал. 1 НК
го е освободил от наказателна отговорност и му е наложил административно
наказание глоба в размер на 1000 лв. Разяснил е реда и срока за
обжалване/протестиране. Преписи от решението са изпратени на
компетентните институции на 04.09.2020 г. Има приложен стикер по чл. 60,
ал. 4 ПАС. Делото е архивирано.

Проверени: НОХД № 393/2019 г.; НОХД № 460/2020 г., НОХД №
30/2020 г., НОХД № 35/2019 г., НОХД № 162/2019 г., НОХД № 366/2020 г.,
НОХД №441/2019 г., НОХД № 525/2020 г., НОХД № 249/2019 г., НОХД №
244/2019 г., НОХД № 9/2019 г., НОХД № 300/2019 г., НОХД № 127/2019 г.,
НОХД № 22/2019 г., АНД № 310/2020 г.; АНД № 166/2020 г. ; АНД №
341/2019 г.,   АНД № 2/2020 г.,  АНД № 105/2019 г.,  АНД № 30/2019 г.,  АНД
№ 124/2019 г., АНД № 199/2019 г., АНД № 160/2019 г., АНД № 480/2019 г.,
АНД № 199/2019 г., АНД № 297/2020 г., АНД № 375/2020 г., АНД № 69/2019
г., АНД № 276/2019 г., АНД № 422/2019 г., АНД № 363/2020 г., АНД №
464/2019 г., АНД № 101/2019 г., АНД № 475/2019 г.; АНД № 470/2019 г.;
АНД № 557/2019 г.; АНД № 173/2020 г., АНД № 362/2020 г.АНД № 302/2020
г.,  АНД № 219/2020  г.,  АНД № 70/2020  г.,  АНД № 219/2019  г.,  АНД №
136/2019 г., ЧНД № 12/2020 г., ЧНД № 64/2020 г., ЧНД № 26/2019 г. ЧНД №
205/2020 г. ЧНД № 31/2019 г. ЧНД № 514/2019 г. ЧНД № 488/2019 г. ЧНД №
148/2019 г. ЧНД № 87/2019 г. ЧНД № 83/2019 г. ЧНД № 24/2019 г.- ЧНД №
88/2020 г. ЧНД № 517/2019 г., ЧНД № 270/2019 г., ЧНД № 157/2019 г., ЧНД
№ 533/2020 г.ЧНД № 11/2019 г., ЧНД № 149/2020 г., ЧНД № 263/2019 г. ,
ЧНД № 422/2020 г., ЧНД № 152/2020 г.,

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

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

водят по утвърден образец и съгласно изискванията, предвидени в ПАС.
Всички книги са приключени със стикер отразяващ броя листове, датата на
започване и на приключване, с отбелязване на поредния номер, че са
прошноровани, прономеровани, има печат на съда, проверени са от
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председателя на съда и от административния секретар. На последния лист е
отбелязана същата информация и има подпис на председателя.

Не бяха установени нарушения при извършените вписвания в
проверените книги и регистри.

2. Книжата, по които се образуват делата, 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 съдия-докладчик. Не се
прилагат протоколите от избор на съдебните заседатели.

Новообразуваните дела и постъпилите 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 разпореждането на
съдията-докладчик.

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

Съдебните секретари съставят протоколите за съдебните заседания и за
разпоредителните заседания 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 след разпореждане на съдията-докладчик в 3-дневен срок след изтичане
на срока за възражение или от изтичане на срока за обжалване и
протестиране.

По някои дела преписите от влезлите в сила присъди, споразумения,
решения и определения, както и бюлетините за съдимост, не са изпратени в
сроковете, предвидени в чл. 98 и сл. от ПАС.

3. При проверка на 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 натовареността и на достоверността на
статистическите данни (чл. 80 ПАС).

4. Не по всички дела книжата, които са постъпили или се съставят, се
подреждат последователно в папката и се номерират съгласно изискванията
по чл. 82, ал. 6 ПАС.

Върху кориците на папките се отбелязват наименованието на съда,
номера и вида на делото, предметът на делото, датата на образуване и
свършване, съдията-докладчик, датата на насрочените съдебни заседания.

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



68

6. Делата се архивират в сроковете и по реда, предвидени в чл. 60 ПАС
и се прилагат стикери, върху които са отбелязани броя на съдържащите се в
папката книжа, подпечатани са и са подписани от деловодител.

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

8. Не по всички дела се изготвят разпореждания за насрочване (ЧНД №
287/2019 г. и др.).

По всички дела, за които е предвидено, се провежда разпоредително
заседание.

9. По голям брой дела не са приложени протоколите от извършените
действия по разследването, одобрението на които се иска от съда (ЧНД №
570/2019 г., ЧНД № 25/2020 г., ЧНД № 111/2020 г. и др.).

10. По някои дела в диспозитивите на присъдите са описани подробни
фактически обстоятелства, които са задължителни само за мотивите и са
извън кръга на предвидените в чл. 305, ал. 4 НПК за съдържание.

11. 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.

12. Направените отводи за проверявания период са общо 8, от които за
2019 г. са 5 и за 2020 г. са 3. Съдебните актове са мотивирани с конкретни
обстоятелства, съответстващи на смисъла по чл. 29, ал. 2 от НПК.

Не във всички случаи, когато делото се отлага, съдът указва на
неявилите се страни, свидетели, вещи лица да представят доказателства за
причините за неявяване и прилага чл. 271, ал. 11 НПК.

13. Не по всички дела постановените определения и разпореждания
(съдебни актове съгласно чл. 32 НПК) са изготвени при спазване на
задължителните изисквания да бъдат мотивирани.

14. 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 34, раздел I от НПК „Прилагане на
принудителни медицински мерки. Реабилитация“.

По някои дела, образувани на основание чл. 161, ал. 2 НПК, се одобрява
извършеното действие по разследването, вместо протокола (ЧНД № 111/2020
г, ЧНД № 576/2019 г., ЧНД № 25/2020 г. и др.).

Не всички дела, образувани по реда на чл. 243, ал. 5 от НПК, са
разгледани в предвидения срок (ЧНД № 396/2019 г., ЧНД № 12/2020 г., ЧНД
№ 103/2020 г.).

15. 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. 27 НПК, гл.
28 НПК и гл. 29 НПК.
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16. Спазени са правилата за образуване, разглеждане и насрочване на
делата по УБДХ.

17. По-голяма част от делата са насрочвани при спазване на сроковете,
предвидени в чл. 247а от НПК.

18. Във всички случаи, когато са отлагани, делата се насрочват в
разумен срок, но не по-късно от три месеца.

19. Няма спрени наказателни дела.
20. За проверявания период е възобновено наказателното производство

по 1 АНД № 548/2018 г. с докладчик съдия Павлов.
21. Няма прекратени дела поради изтекла давност.
22. 1 НОХД № 24/2020 г. с докладчик съдия Чавеев е върнато на

прокурор с указания за отстраняване на нарушения, допуснати на ДП.
23. Не по всички дела са спазени сроковете за изготвяне на мотивите на

присъдите и на съдебните актове, предвидени в чл. 308, ал. 1 и ал. 2 НПК и в
чл. 340, ал. 1 от НПК/АНД, образувани по жалба срещу НП/.

24. Разглеждането на делата по време на съдебните ваканции през
проверявания период по чл. 329, ал. 3 от ЗСВ е организирано с изрични
заповеди на председателя на съда.

25. Всички АНД, образувани на осн. чл. 78а от НК, са насрочени в
срока по чл. 376, ал. 1 от НПК.

26. По отношение качеството на съдебните актове според
представените справки: през 2019 г. са свършени 602 наказателни дела,
обжалвани са съдебните актове по 88. От инстанционен контрол са върнати
105 наказателни дела, от които съдебните актове са потвърдени по 75. През
2020 г. са свършени 518 наказателни дела, обжалвани са съдебните актове по
71. От инстанционен контрол са върнати 75 наказателни дела, от които
съдебните актове са потвърдени по 58.

ПРЕПОРЪКИ:

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

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

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

- възложи на административния секретар да изготви анализ за
установената в съда практика по приложението на Правилника за
администрацията в съдилищата, който да бъде обсъден, и да се вземат



KOHKpeTHT4 MepKH 3a npeOAOnrBaHe Ha KoHcTaTupaHI4Te HapylIIeHu'I t4 3a

ilpaBr{nHoro My ilpr4noxeHl4e or cT,Ae6lll4Te cnyx(HTenl4;

- cb3AaAe opfaHn3arlr4fl rro rroAxoArul Har{r4H 14 rlpll oilpeAeneHa

nepr4oA[qHocT 3a npoBepr(a vr KoHTpon Ha AeilHocrTa Ha cnyxI4TeJILrTe npu
r43rrbJrHeHr{e Ha KoHKperHr4Te HM Qyurqzz v 3a crla3BaHe Ha cpoKoBere,

npeABr{Aenra n IIAC;
- [peABr,rAr{ noAxoAru]r.r Sopvrz Ha o6yvenue 3a fIoBpIrIaBaHe

r<na;rnSur<apflTa Ha ctAe6Hr4Te cnyxprrelrv - B cbAa trrtn qpe3 BKJIroqBaHero I4M B

opfaHr43I4paHI,I Or Apyfl4 I4HCTT{TyIIHII.

3. Aa ce opraHu3vpa [epproAr4rruo o6crxAaHe Ha orMeHeHI,ITe I4 Iz3MeHeHI4Te

ct.{e6uz aKToBe pr no Bbrrpocr4, rro Korrro LrMa rlporuBopequt IIpI4 npI4JIox{eHI,Ie Ha

MaTepr4anH[fl v rlpoqecyit[Hl,It 3aKoH.

4. llo Bcrrr{Kr{ AeJra, Kor4To ce pa3rJrexAar B ebcraB ctc ctAe6HI{ 3aceAareJll4,

Aa ce rrpr4narar rrporoKonuTe or ras6op vrM) a no o6pa:yBaHl4Te rlo LIcKaHe Ha ocH.

sr. 162, ax 2 HIIK Aa ce flpunarar nporoKonr4Te 3a rl3BbplxeHIare 4efrcrBnq rto
p€BcneABaHeTo.

5. fia ce npl4eMar MepKI4 rr Aa ce yrpaxHqBa KoHrpon or
aAMI,IHr{CTpaTnBIdI.dfl pbKOBOAI'ITen 3a Crr€BBaHe Ha CpOKOBeTe, TIpeABIII[eHrr B tIJr.

308 HIIIVqI. 340 HnK 3a u3rorBf,He Ha Morr4Br,rre Ha rrpucbll,Ire H Ha cbAe6nure
AKTOBC.

Ha ocHosaHr.re vl. 58, ast. 3 or 3axoHa 3a cbAe6uara BJIacr aKTbr Aa ce

H3rrparr.r Ha aAMr'rHr{crparuBHurr pbKoBoAI4Ten na Pafi onen crA{aMoKoB.
Bl:paxeHr4r Morar Aa ce HanpaBqr e 7-AHeseH cpoK or BpbrlBaHero My

upeA rlraBHr4-f, r4HcrleKrop na I4BCC.
CneA I,I3TI4qaHe Ha cpoKa 3a Bb3pa)KeHI/u aKTbr Aa

rrpeAceAarerq Ha Co$uficrplt oKpbxeH cbA kr Ha cbryuficrara r<o

crAe6eH cbBer Ha eneKTpoHeH HocIdreJI.

AAuuHIacrparuBHl{sr pbKoBoArITen Ia yBeAoMI{

r{3rrbJrHeHvre Ha rlpellopbKHTe B eAHoMeceqeH cpo BJI e
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