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На основание чл. 58, вр. с чл. 56, ал. 1 и 3 и чл. 57, ал. 1 от Закона за
съдебната власт и Раздел първи ,т.1.3, и Раздел втори,т.1.3.2. от годишната
програма за провеждане на планови проверки от Инспектората към Висшия
съдебен съвет на съдилищата, прокуратурите и следствените отдели към
Окръжните прокуратури за 2021 г., приета с Решение на ИВСС от
24.03.2021 г., и Заповед № ПП-21-29/14.06.2021 г. на главния инспектор на
Инспектората към Висшия съдебен съвет, в съответствие с Методиката за
провеждане на проверки на органите на съдебната власт от екипи на ИВСС,
приета с Решение по Протокол №10/08.03.2016 г.,

СЕ ИЗВЪРШИ КОМПЛЕКСНА ПРОВЕРКА на Районен съд – Разлог с
обхват на проверката от 01.01.2019 г. до 31.12.2020 г. и задачи на
проверката:
- времеви стандарти за администрирането на отделните видове дела,
срочност на разгледаните дела и срокове за изготвяне на решенията,
определенията и на мотивите към постановените присъди.
- върнати за доразследване дела - причини и основания, както и спрени
наказателни дела.
- изпълнение на присъдите, срокове и причини за евентуално просрочване.
- общи данни за постъпилите и решени дела от всеки съдия; оправдателни
присъди.
- общ контрол - извършени ревизии от Окръжен съд; предложения за
изменение на будещи съмнение и водещи до противоречиво приложение
текстове на отделни норми, както и до противоречива съдебна практика.

СРОК за извършване на проверката от 22.06.2021 г. до 25.06.2021 г.

ПРОВЕРЯВАЩИ:
ИНСПЕКТОР: МАРИЯ НЕЙКОВА
ЕКСПЕРТИ: СВЕТЛАНА ВАСИЛЕВА И ОЛЕГ ВЕЛИНОВ

МЕТОД НА ПРОВЕРКАТА:

-непосредствена проверка по делата и деловодните книги;
-анализ на документация ;
-индивидуални беседи и разговори;

  -изискване на статистическа информация от ръководителя на
съответния съд.
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I. УПРАВЛЕНИЕ НА СЪДА

I.1. Административно ръководство, вътрешна структура и
организация на дейността и щатна осигуреност:

Председател на Районен съд – Разлог е Велина Иванова
Полежанова съгласно решение по протокол №30/24.09.2019 г. на
Съдийската колегия на ВСС. Актът за встъпване в длъжност е от 10.10.2019
г. Заместник – председатели и председатели на наказателната, гражданската
и търговската колегии няма. Съгласно заповед № 273 от 14.12.2010 г. на
председателя на съда са обособени гражданско и наказателно отделение.
Считано от 16.12.2019 г., съгласно решение на общото събрание на съдиите,
обособените в Районен съд – Разлог гражданско и наказателно отделение са
разформировани.

Общият брой на съдиите по щат е 6 /шест/. През проверявания период
действително са работили  за периода от 01.01.2019 г. до 16.12.2019 г. 5
съдии. За 2020 г. действително са работили 4 съдии. В съдебно
изпълнителната служба има 1 /един/ ДСИ, а в Службата по вписванията – 2
/двама/ съдии по вписване.

Общият брой на съдебните служители по щат е 19 /деветнадесет/ и са
разпределени както следва:

I. „Ръководни длъжности“
Съдебен администратор 1 щ.бр.
Главен счетоводител 1 щ. бр

II. „Специализирана
администрация“

Съдебни секретари 5 щ. бр
Съдебни деловодители 4 щ. бр
Съдебен деловодител, касиер 1 щ.бр
Съдебен деловодител, регистратура 1 щ. бр.
Съдебен деловодител СИС, и архив

гр.дела
1 щ. бр.

Съдебен деловодител Бюро
съдимост и архив нак.дела

1 щ.бр.

Призовкар 1 щ.бр.
III. „Експертни длъжности в обща

администрация“
Системен администратор 1 щ.бр.

IV. Обща администрация
Чистач 1 щ.бр.
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Съотношението между броя на съдиите и съдебните служители е 2,11
към 31.12.2020 г.

В Районен съд – Разлог съдебните служители са разпределени
съобразно чл. 14 от ПАС в обща и специализирана администрация.

В специализираната администрация на Районен съд - Разлог влизат
следните служби: Съдебни секретари; Съдебни деловодители; Съдебен
деловодител, касиер; Съдебен деловодител, регистратура; Съдебен
деловодител СИС, и архив гр.дела; Съдебен деловодител Бюро съдимост и
архив нак.дела; Призовкар.

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

Съдът се помещава в сграда - собственост на Министерство на
правосъдието. Разполага с 3 броя зали. Предоставя на гражданите следните
информационни услуги: табла, табели, брошури и др.

Съдът работи по “Стратегически план за дейността на Районен съд –
Разлог 2016 – 2021 г.“ Предвиденото в него се осъществява етапно,
своевременно и планово.

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

Районен съд - Разлог има въведени писмени правила за управление на
информацията и ІТ технологиите, съгласно заповед №487/31.12.2020 г. на
председателя на съда. Сигурността на информацията в локалната мрежа се
осигурява от използването на антивирусен лицензиран програмен продукт
„ESET NOD32 Endpoint”, предоставен от ВСС.

Всички съдии и служители са обучени за работа с MS Word, MS Excel,
Internet Explorer, Mozilla Firefox, MS Edge, MS Календар, MS Калкулатор,
Activ Desctop Calendar, Adobe Acrobat Reader, Charismathics, Lotus Notes,
ABBYY FineReader Sprint, BeeBEEP и др.   Всички работни места са
оборудвани с компютърна техника и са свързани в локална компютърна
мрежа с 4 (бр.) сървъра. Компютрите се поддържат в много добро хардуерно
и софтуерно състояние и отговарят на съвременните изисквания. От 2007 г.
и към момента е в експлоатация деловодната програма ”АСУД”, която се
използва от специализираната администрация на съда и съдиите за
управление на съдебните дела. От 2020 г. частично, а от месец май 2021 г.
Районният съд премина към образуване на делата в централизираната уеб-
базирана единна информационна система на съдилищата - ЕИСС.

Работник поддръжка, огняр 1 щ. бр.
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Съдът използва правно - информационните продукти „Апис”, с модули
„Апис-Право”, „Апис-Процедури”, „Апис-Финанси”, „Апис-Практика” и
„Евро право”. Правно - информационните продукти са мрежови вариант и са
инсталирани така, че всички районни съдии, както и държавният съдебен
изпълнител и съдиите по вписванията, а също и служители имат достъп.

Web - сайтът на Районен съд – Разлог се поддържа ежедневно в
актуално състояние. Разработен е по изпълнявания от ВСС проект по
Оперативна програма „Добро управление“ с наименование „Доразвитие и
централизиране на порталите в СП за достъп на граждани до информация, е-
услуги и е-правосъдие“. Същият непрекъснато се обновява в насока
предоставяне на по-пълна и актуална информация при решаване на важни за
потребителите въпроси в сферата на съдебното производство. В него може
да се намери информация за службите в съда, графика на съдебните
заседания, постановените съдебни актове при спазване на изискванията на
Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната
информация, съдебни бланки и формуляри, новини, съобщения и обяви,
отчетни доклади, обявления за публични продажби по изпълнителни дела,
как да се получи правна помощ и много други. Следва да се отбележи, че
старият интернет сайт на съда вече не функционира.

Продължава техническата поддръжка и обезпечаване на компютърната
и офис техника в съда. Закупуването на нови сървъри и влизането им в
експлоатация, заложена през отчетната 2019 г., са покрили критериите и
изискванията за осигуряване на нормалната дейност на съда, с оглед
повишената динамика на работа.

През 2020 година са закупени 3 броя UPS захранващи устройства, които
изцяло покриват нуждите от ел. защита на компютърна техника, работеща
без такава защита. Осигурени са и необходимите консумативи от батерии за
останалите UPS захранващи устройства, както за персоналните работни
станции, така и за сървърите.

Мрежовото обезпечение на съда, на този етап, все още няма нужда от
подновяване.

Важно е да се отбележи, че през 2020 г. е създадена и пусната оптична
VPN свързаност от Държавната администрация за електронно управление
(ДАЕУ) - между Районен съд Разлог и ВСС, по отношение на
новоразработената единна деловодна програма за всички съдилища в
страната. В началото на месец август 2020 г. в съда са извършени всички
необходими дейности по внедряването на новата Единна информационна
система на съдилищата (ЕИСС). Така, на 11.08.2020 г. Районният съд
започва образуването на делата вече в новата деловодна система. За целта,
от ВСС са получени още 5 броя нови компютърни работни конфигурации,
които са заявени в предходната година, с цел подмяна на стари и
амортизирани такива. С въвеждането на ЕИСС са отчетени някои
положителни страни по отношение на нейната комуникация с други външни
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системи, като ЕСГРАОН, НБД, ЕИСПП и др. В процеса на работа със
системата обаче, са констатирании в голям обем отрицателни страни, като
извършване на няколко операции за едно действие, трудно навигиране,
често объркване, съпътствано с пропуски по отбелязване на движението на
делата и др., които се оказват доста съществени. Въпреки непрестанната
работа на колектива от ИО, поддържащ системата и отстраняващ
нередностите, е взето решение и на 18.09.2020 г. Районният съд се връща
към образуването на дела в Автоматизираната система за управление на
делата (АСУД). Окончателното преминаване към ЕИСС на районните
съдилища от апелативен район - София, вкл. и Районен съд – Разлог, е
започнало от 01.05.2021 г.

По отношение на Автоматизираната система за управление на делата
(АСУД), продължава непрекъснатото й обновяване и усъвършенстване за
удобство на потребителите. Разработен и внедрен е допълнителен софтуер за
изпращане движението на делата към Електронния портал за електронно
правосъдие (ЕПЕП), както за адвокати, така и за страни, подали заявления за
достъп до дела. Продължава работата по поддържане в експлоатация на
Единната информационна система за противодействие на престъпността
(ЕИСПП), която поставя за цел получаване на данни и изпращане на събития
в информационната система ЕИСПП, отразяващи отделните етапи на взети
решения, спрямо обвиняемите в съдебното производство по наказателните
дела.

За периода на проверката продължава централизирано разпределението
на делата и отчитането на натовареността на съдиите, чрез въведената с
решение на ВСС, WEB, базирана Централизирана система за случайно
разпределение на делата (ЦСРД) и Системата за изчисляване на
натовареността на съдиите (СИНС), с които на практика се обезпечава
максимално, както случайният подбор на съдия-докладчик, така и
съразмерната натовареност при разпределянето на делата между съдиите в
съответните отделения, съпътствано с наложените от ВСС актуализации.
Изключение прави периода от 11.08.2020 г. до 18.09.2020 г., в който период
съдът е преминал към образуване на делата в ЕИСС.

Продължава работата в бюрото за съдимост по внедрената програма
АИС „Бюро съдимост”, разработена по ЛОТ 4 по програма ФАР,
реализирана чрез Министерство на правосъдието и Консорциума “Лирекс
БГ“ ООД – “Индекс-България“ ООД. От 2020 г. Същата работи успешно
вече на нов сървър, с допълнително подсигурени външни енергонезависими
преносими твърди дискови устройства, за нуждата от създаване на
ежедневни архиви на данните от АИС „Бюра съдимост”.

От месец октомври 2018 г. и към настоящият момент, продължава
стартиралото създаване, чрез сканиране, на пълно електронно досие на
делата в АСУД и ЕИСС. Дейността работи успешно, след създадената
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необходима организация и обезпечаване с нова сканираща техника, която
отговаря на условията за динамика и бързо сканиране на документи.

По отношение на ксерокопирането, в началото на 2020 г., е получена
нова бърза и функционална ксерокс машина, с която се покриват
критериите, с оглед повишената дейност и осигуряване на нормалната
работа на съда.

  Към момента, телефонните комуникации в съда продължават да се
извършват от действащата все още телефонна централа ЕАТЦ, тип „ЕLTA
40”, която е въведена в експлоатация през 1999 г. Същата е морално и
технически остаряла. Следва да се отбележи, че производството на този тип
централи е спряло, което води до невъзможност за отстраняване на
евентуални технически проблеми.

I.3. Разпределение на делата на принципа на случайния подбор,
процент на натовареност на съдиите. Дела, разглеждани по време на
дежурство и графици за определяне на дежурствата.

Районен съд – Разлог прилага принципа на случайния подбор чрез
програмен продукт за случайно разпределение на делата – WEB, базирана
Централизирана система за случайно разпределение на делата (ЦСРД), от
2015 г. Съгласно решение по протокол № 23 от заседанието на Висшия
съдебен съвет, проведено на 07.05.2015г., е въведена система за случайно
разпределение на делата, разработена от „Смарт Системс 2010“ ЕООД във
всички съдилища. Изключение прави периода от 11.08.2020 г. до 18.09.2020
г., в който период съдът преминава към образуване на делата в ЕИСС.
Считано от 01.05.2021 г. всички дела се образуват и разпределят между
съдийските състави в ЕИСС.

Със Заповед № 357 от 07.11.2017 г. и Заповед № 343 от 03.10.2018 г. на
Административния ръководител на съда, е възложено на съдебен
деловодител-регистратура техническата дейност определянето на съдията-
докладчик по граждански и наказателни дела.

В РС - Разлог действат Вътрешни правила за образуване и
разпределение на делата, утвърдени от административния ръководител и
допълнение със Заповед № 14/18.01.2021 г. в сила от 18.01.2021 г.

Съдиите, които разглеждат наказателни дела, са работили при 100 %
натоварване. Председателят на съда участва при натовареност 100 % по
наказателните дела.

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

1.Производствата, образувани и разглеждани по реда на УБДХ;
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2.Производствата, образувани и разглеждани по реда на ЗЗДН;
3.Производствата, образувани и разглеждани по реда на чл. 62, ал. 6 и

ал. 7 от ЗКИ;
4.Производства, образувани и разглеждани по реда на ЗОПДИППД;
5.Производства, образувани и разглеждани по реда на чл. 130 от СК;
6.Производства, образувани и разглеждани по реда  на Закона за

закрила на детето;
7.Незабавни производства по НПК – чл. 68, ал. 4 НПК, чл. 69 от НПК,

чл. 70 и сл. НПК, чл. 146, ал. 3 НПК, чл. 158, ал. 3 НПК, чл. 164 от НПК и чл.
165 от НПК;

8. Наказателни производства, образувани по искане на районна
прокуратура за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража” в
досъдебното производство по чл. 64 от НПК, както и наказателните
производства, образувани по чл. 61, ал.3  от НПК и чл. 62, ал. 2 от НПК;

9.Производства по искане за разрешаване на принудително извършване
на полицейска регистрация по реда на Наредбата за реда за извършване и
снемане на полицейска регистрация;

10.Производства, образувани по искания за разпит на свидетели и
обвиняеми лица, разрешение за претърсване и изземване, както и
одобряване на протокол за извършено действие на лице, включително и за
одобряване на протокол за извършено действие по разследването –
претърсване -  чл. 222, чл. 223, чл. 161, чл. 164 и чл. 165 от НПК;

11.Производства по реда на чл. 159а от НПК, образувани по искане на
наблюдаващия прокурор в досъдебното производство за предоставяне на
данни от предприятия, предоставящи обществени електронни съобщителни
мрежи и/ или услуги;

12. Производства, образувани и разглеждани по реда  чл. 16, букви „в” и
„г” във вр. с чл. 16, буква „б” от Закона за социалното подпомагане;

13. Наказателни производства, които са внесени в съда по предложение
на прокурора за решаване на делото със споразумение по реда на Глава
двадесет и девета от НПК;

14. Образуваните частно граждански дела по молби за отказ от
наследство по чл. 49 от ЗН;

15. Образуване на наказателни дела от административен характер по
реда на чл. 72, ал. 4 от ЗМВР;

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

По време на съдебната ваканция, делата по чл. 329, ал. 3 от ЗСВ се
разглеждат от дежурния съдия, съгласно предваритено утвърден график от
председателя на съда, като се взема предвид и графика за ползване на
отпуск. Това е реда и организацията на работа на съда за разгеждане на
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делата при условията на чл.329, ал.3 от ЗСВ за 2019 г. През 2020 г., поради
влизане в сила на Закона за мерките по време на извънредно положение,
съдебната ваканция е отменена и организацията на работа на съда е
променена.

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

В съда се водят следните книги:
- на електронен носител: азбучен указател за наказателни, граждански

и административни дела; регистър НБД и НАП;
- на хартиен носител: книга за получени и върнати призовки по делата

в АСУД; книга за приемане и отказ от наследство; регистър на съдебните
решения по чл. 235, ал. 5 от ГПК; регистър на заявленията за достъп до
обществена информция; разносна книга; книга за приемане и отказ от
наследство; книга за глоби; изходящ дневник;

- на хартиен и електронен носител: описна книга, срочна книга, книга
за закрити и разпоредителни заседания; книга за изпълнение на влезли в
сила присъди; книга за веществени доказателства; книга за получени и
върнати призовки по делата от ЕИСС; регистър на издадените изпълнителни
листа; входящ дневник; архивна книга; регистър по 159а НК;

Изготвянето на призовките и съобщенията за призованите лица след
образуване на делото и след съдебно заседание, се извършва в срок от 14
дни.

Съдебните протоколи по делата се изготвят в срок от 3 дни след
съдебното заседание. По 138 бр. (76 бр. за 2019 г. и 62 бр. за 2020 г.)
наказателни дела този срок не е спазен. Причините за това са: висока
натовареност на съдебния състав/съдебните секретари, отсъствие, поради
платен годишен отпуск, или отпуск поради временна нетрудоспособност на
съдията докладчик, за проверка и подпис на съдебния протокол.

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

Изпращането на преписи от протести, или жалби на страните по тях, се
извършва най- късно на следващия ден след разпореждането на съдията.
Няма наказателни дела, по които този срок не е спазен.

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

I.6. Веществени доказателства

Съгласно изискванията на Глава XIX от ПАС, постъпилите в Районен
съд – Разлог веществени доказателства се приемат и се регистрират в
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книгата за веществени доказателства. Описанието им отговаря на
критериите, въведени в чл.120, ал.3 от ПАС. Приемането на веществените
доказателства се извършва с приемо-предавателен протокол, подписан от
приемащия и предаващия служител. Приемането им се извършва по данните
в обвинителния акт. Екземпляр от протокола се прилага към делото.
Веществените доказателства се вписват подробно в книга за веществени
доказателства. Върху опаковката се поставя стикер с номера и годината на
делото и номера, под който са вписани в книгата за веществени
доказателства. Веществените доказателства се съхраняват в едно помещение
с административният архив на съда. За 2019 г. са постъпили 26 броя
веществени доказателства в Районен съд - Разлог. За 2020 г. са постъпили 25
бр. веществени доказателства.

Със Заповеди № 504 от 20.12.2019 г. и № 481 от 21.12.2020 г. е
определена комисия, която да направи проверка на веществените
доказателства за съответната година. Комисията е проверила налице ли са
всички веществени доказателства, правилно ли се съхраняват и има ли
доказателства, по отношение на които не е направено разпореждане на съда,
или разпореждането не е изпълнено. Комисията изготвя протокол за
проверката, който се съхранява в служба "Архив" като приложение към
книгата за веществени доказателства. За извършените проверки, комисиите
са съставили протоколи (протокол от 03.01.2020 г. и протокол от 04.01.2021
г.).

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

През проверявания период административният ръководител –
председател на съда е издал редица заповеди, регулиращи организацията на
работа на съдиите и работата на администрацията, както следва:

Заповед № 8/04.01.2019 г. определяне срок за изписване на съд. Акт по
нахд № 34/2018 г. на съдия Запрянова;

Заповед № 58/11.02.2019 г. определяне на срок за изписване на
непостановени съдебни актове над 3 месеца;

Заповед № 145/11.04.2020 г. проверка на всички висящи дела;
Заповед № 256/02.07.2019 г. проверка на лични документи в

класифицирана информация;
Заповед № 261/05.07.2019 г. проверка на спазване на график за

насрочени съд.заседания и началния час на започване на съдебното
заседания за съдия Шипковенска;
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Заповед № 267/11.07.2019 г. искане на писмени обяснения от съдия
Шипковенска, във връзка с насрочени заседания извън графика;

Заповед № 422/19.11.2019 г. проверка на сградата на РРС;
Заповед № 437/28.11.2019 г. започване на дисциплинарно

производство;
Заповед № 483/16.12.2019 г. определяне на срок за изписване на

непостановени актове над 3 месеца от съдия Запрянова;
Заповед № 486/16.12.2019 г. разформироване на гражданско и

наказателно отделение;
Заповед № 495/17.12.2019 г. отмяна на функциите на ръководител на

наказателно отделение;
Заповед № 506/23.12.2019 г. определяне на екипи между съдия –

докладчик и съдебен секретар за открити съдебни заседания;
Заповед № 93/09.03.2020 г. проверка на Бюро съдимост.
Заповед № 94/10.03.2020 г. отлагане на заседания, считано от

11.03.2020 г. до 1 м. във връзка с предприемане на превантивни мерки;
Заповед № 100/13.03.2020 г. изменение и допълнение на заповед №

94/10.03.2020 г.
Заповед № 101/16.03.2020 г. преустановяване на достъпа до сградата

на РС – Разлог;
Заповед № 102/16.03.2020 г. разглеждане и разпределение на дела;
Заповед № 119/18.03.2020 г. допълнение към делата разглеждани по

време на извънредно положение;
Заповед № 148/27.03.2020 г. допълнение към делата разглеждани по

време на извънредно положение;
Заповед № 149/01.04.2020 г. издаване на свидетелства за съдимост по

време на извънредно положение;
Заповед № 172/09.04.2020 г. организация на работата на РС – Разлог

по време на извънредно положение;
Заповед № 174/09.04.2020 г. допълване на мерки и разглеждане на

дела;
Заповед № 204/30.04.2020 г. допълване на мерки и организация на

работа на РС – Разлог по време на извънредно положение;
Заповед № 213/13.05.2020 г. организация на работа в РС – Разлог;
Заповед № 217/18.05.2020 г. организация на работа в РС – Разлог;
Заповед № 242/29.06.2020 г. извършване на проверка по нохд №

143/2020 г. по описана РРС;
Заповед № 261/16.07.2020 г. попълване на контролен лист;
Заповед № 351/18.09.2020 г. временно спиране работата на ЕИСС;
Заповед № 383/13.10.2020 г. определяне на срок за изписване на

непостановени актове над 3 месеца от датата на обявяване за решаване;
Заповед № 423/11.11.2020 г. отмяна на разглеждане на дела в о.с.з за

период от 2 седмици;
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Заповед № 439/02.12.2020 г. определяне срок за изписване на
непостановени актове над 3 месеца от датата на обявяване на решаване;

Заповед № 460/11.12.2020 г. удължаване срока за спиране на ЕИСС;

I.8. Извършени проверки

През периода на 2019 г. и 2020 г. не са извършвани проверки от
горестоящ орган на съдебната власт, във връзка с дейността на Районен съд
– Разлог.

I.9. Отчет на дейността в годишни доклади, тематични обобщения
и становища по проекти за тълкувателни решения и постановления на
ВКС и ВАС. Дейност на Общото събрание на съдиите.

· Годишни доклади

В годишните доклади за 2019 г. и 2020 г. на РС – Разлог е отчетена
липсата на пълна обезпеченост на съдийския състав за длъжността „съдия от
районен съд”. Тези отсъствия на съдиите от Районен съд - Разлог, са
възприети като обективни причини, оказали своето влияние, както върху
нарастване натовареността на работата на останалите съдии, така и върху
неравномерното постъпление на делата във времето. Въпреки
необезпечеността на съдийския състав, съпоставено със запазения
сравнително висок брой на постъпилите през отчетните години дела,
постигнатите резултати сочат за запазване на нивото на ефективност на
работата на съдиите, субективно обусловена изцяло от проявените
професионални качества и амбиции за професионално израстване от страна
на болшинството съдебни състави. В доклада се обобщава, че въпреки
извънредното положение през 2020 г. и усложнената епидемиологична
обстановка в страната, работата на Районен съд - Разлог е много добра,
изцяло съобразена с промените, протичащи в съдебната власт, като не е
допуснато забавяне в правораздаването по делата. В докладите се отчитат
постигнатите високи резултати в досегашната дейност на съда и са плод на
усилията на всички съдии и съдебни служители, показали висока
мотивираност в работата и отговорно отношение към задълженията,
резултат от съвместната им работа като екип с изградени отлични
отношения в колектива, основаващи се на принципите на колегиалност,
взаимно уважение и толерантност.

· Становища

Становище във връзка с проект за изменение на заповедното
производство;
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Становище относно противоречива и неправилна практика на
заповедното производство за 2019 г.;

I.10. Повишаване на правната подготовка и на квалификацията
на съдиите и на съдебните служители.

През проверявания период съдиите са преминали през следните форми
на обучение:

Съдия Велина Полежанова е приминала следните обучения през 2019
г. и 2020 г.:

„Защита на личните данни“ и „Задължение на съда да следи служебно
за неравноправния характер на договорните клаузи в заповедното
производство и при спорове между страните, свързани с договори за
кредити - материалноправни и процесуални въпроси“.
        Съдия Румяна Запрянова е премина през следните обучения:

- „Основни мерки на съдебно сътрудничество по наказателноправни
въпроси в Европейския съюз“

- “Вдъхновени-заедно за детство без насилие”
        Съдия Искра Трендафилова е преминала през следните обучения:

- „Задължение на съда да следи служебно за неравноправния характер
на договорните клаузи в заповедното производство и при спорове
между страните, свързани с договори за кредити - материалноправни
и процесуални въпроси“

Съдебните служители са преминали през следните форми на обучение:
Съдебен администратор: „Защита на лични данни“ и "Управление и

развитие на екипи. Екипна работа и ефективност",
Системен администратор: „Защита на лични данни“ и „Ръководство на

потребителя СУС“
Съдебен деловодител:„Ръководство на потребителя по чл. 410 ГПК“
Съдебни секретари: „Съдебни секретари“
Съдебен деловодител : „Защита на личните данни“

II. ОБРАЗУВАНЕ, РАЗГЛЕЖДАНЕ И ПРИКЛЮЧВАНЕ НА
НАКАЗАТЕЛНИТЕ ДЕЛА ПРЕЗ 2019 г.

Представените от Районен съд – Разлог статистически данни по
образуване, движение и приключване на делата са следните:
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Образуването на всички видове наказателни дела в Районен съд –
Разлог става в деня на постъпването им, или най-късно на следващия ден.
Всички дела се разпределят на съдиите при спазването на изискванията на
чл.9 от ЗСВ.

От 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г., наказателни дела в Районен съд –
Разлог са разглеждали съдиите от наказателно отделение – Емил Божков
(починал на 23.03.2021 г.) и Стела Шипковенска. Съдиите от гражданска
колегия – Велина Полежанова, Румяна Запрянова и Искра Трендафилова са
разглеждали наказателни дела в определени случаи.

  II.2.1. Първоинстанционно разглеждане на наказателни дела за
съответната година общо за съда и по видове.

През 2019 г. съдиите на Районен съд – Разлог са разгледали общо 859
броя наказателни дела, разпределени по следния начин: НОХД – 248 броя;
НЧХД – 30 броя; ЧНД – 251 броя; НАХД – 300 броя и по чл.78а от НК – 30
броя.

От тях образувани през текущата година са 620 броя: НОХД – 145
броя; НЧХД– 11 броя; ЧНД – 243 броя; НАХД – 199 броя и по чл.78а от НК
– 22 броя.

Останали несвършени дела в началото на отчетния период са 239 броя
дела: НОХД – 103 броя; НЧХД – 19 броя; ЧНД – 8 брой; НАХД – 101 броя и
по чл.78а от НК – 8 броя.

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

Съдия Велина Полежнова е разгледала 98 броя дела: НОХД – 34
броя; НЧХД – 3 броя; ЧНД – 50 броя; НАХД – 9 броя; и по чл.78а от НК – 2
броя, от тях:

Новопостъпили са 85 броя: НОХД – 22 броя; НЧХД – 2 броя; ЧНД – 50
броя; НАХД – 9 броя и по чл.78а от НК – 2 броя.

Останали от предходната година са 13 броя: НОХД – 12 броя; НЧХД –
1 брой; ЧНД – няма; НАХД – няма и по чл.78а от НК – няма.

Съдия Стела Шипковенска е разгледала 215 броя дела: НОХД – 57
броя; НЧХД – 3 броя; ЧНД – 48 броя; НАХД – 99 броя; и по чл.78а от НК – 8
броя, от тях:

Новопостъпили са 135 броя: НОХД – 135 броя; НЧХД – няма; ЧНД –
46 броя; НАХД – 59 и по чл.78а от НК – 5 броя.

Останали от предходната година са 80 броя: НОХД – 32 броя; НЧХД –
3 броя; ЧНД – 2 броя; НАХД – 40 броя и по чл.78а от НК – 3 броя.



15

Съдия Румяна Зяпрянова е разгледала 128 броя дела: НОХД – 22
броя; НЧХД – 6 броя; ЧНД – 54 брой; НАХД – 44 броя; и по чл.78а от НК – 2
броя, от тях:

Новопостъпили са 87 броя: НОХД – 16 броя; НЧХД – 2 броя; ЧНД – 54
броя; НАХД – 13 и по чл.78а от НК – 2 броя.

Останали от предходната година са 41 броя: НОХД – 6 броя; НЧХД – 4
броя; ЧНД – няма; НАХД – 31 броя и по чл.78а от НК– няма.

Съдия Искра Трендафилова е разгледала 85 броя дела:  НОХД –  36
броя; НЧХД – 3 броя; ЧНД – 33 броя; НАХД – 9 броя; и по чл.78а от НК – 4
броя, от тях:

Новопостъпили са 73 броя: НОХД – 27 броя; НЧХД – 1 брой; ЧНД –
33 броя; НАХД – 9 и по чл.78а от НК – 3 броя.

Останали от предходната година са 12 броя: НОХД – 9 броя; НЧХД – 2
броя; ЧНД – няма; НАХД – няма и по чл.78а от НК – 1 брой.

Останалите наказателни дела за 2019 г. са разгледани от съдия Емил
Божков.

II.2.3. Върнати дела на прокурора за отстраняване на ОФГ
/ очевидна фактическа грешка / в обвинителния акт, на основание
чл.248а, ал.1 от НПК – посочване на номер на делото и съдия.

В Районен съд – Разлог за 2019 г. има едно върнато дело на прокурора
за отстраняване на ОФГ в обвинителния акт на основание чл.248а, ал.1 от
НПК:

НОХД №594/2019 г. на съдия Емил Божков.

2.3.1 Прекратени съдебни производства на основание чл.248а, ал.2
от НПК.

В Районен съд – Разлог за 2019 г. няма прекратени съдебни
производства на основание чл.248а, ал.2 от НПК.

I.2.4 Срокове при насрочване на делото.
II.2.4.1 Спазване на срока по чл.247а, ал.2, т.1 от НПК / нов

чл.247б, ал.2, т.1 от НПК в сила от 30.6.2021 г./ по видове и по състави/
съдии.
·   В РС – Разлог за 2019 г. няма дела насрочени в разпоредително

заседание в тримесечен срок с разрешение на председателя на съда;
· В РС – Разлог за 2019 г. няма дела насрочени в разпоредително

заседание в тримесечен срок без разрешение на председателя на съда;
· В  РС – Разлог за 2019 г. няма дела насрочени извън срока;

При насрочване на делата в Районен съд – Разлог са спазени всички
срокове, залегнали в чл.247а, ал.2, т.1 от НПК / нов чл.247б, ал.2, т.1 от
НПК в сила от 30.6.2021 г./.
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II.2.4.2 Спазване на срока по чл.252, ал.2 и ал.4 от НПК.
В РС – Разлог за 2019 г. има 7 дела насрочени извън предвиденият в

чл.252, ал.2 от НПК срок. Съдия Полежанова има 5 дела и съдия
Трендафилова има 2 дела. При всички дела закъсненията са до 1 месец.

В РС – Разлог за 2019 г. няма дела насрочени извън предвиденият в
чл.252, ал.4 от НПК срок.

II.2.5. Спазване на срока по чл.271, ал.10 от НПК по видове и по
състави /съдии/.

През 2019 г. в Районен съд – Разлог, няма дела, на които съдебните
заседания да са насрочени в срок по – дълъг от три месеца, с изключение на
няколко дела, като закъсненията са незначителни.

II.2.6. Свършени наказателни дела по видове и за всеки съдия.
През 2019 г. в Районен съд – Разлог общо свършените дела за годината

са 658  броя,  като от тях:  НОХД –  152  броя;  НЧХД –  10  броя;  ЧНД –  244
броя; НАХД – 230 броя и по чл.78а от НК – 22 броя.

Съдия Велина Полежанов е свършила 63 броя дела, като от тях:
НОХД – 13 броя; НЧХД – няма; ЧНД – 50 броя; НАХД – няма и по чл.78а от
НК – няма.

Съдия Стела Шипковенска е свършила 215 броя дела, като от тях:
НОХД – 57 броя; НЧХД – 3 броя; ЧНД – 48 броя; НАХД – 99 броя и по
чл.78а от НК – 8 броя.

Съдия Румяна Запрянова е свършила 90 броя дела, като от тях:
НОХД – 6 броя; НЧХД – нма; ЧНД – 53 броя; НАХД – 31 броя и по чл.78а от
НК – няма.

Съдия Искра Трендафилова е свършила 49  броя дела,  като от тях:
НОХД – 17 броя; НЧХД – няма; ЧНД – 32 броя; НАХД – няма и по чл.78а от
НК – няма.

Останалите свършени дела са на съдия Емил Божков.

II.2.7. Останали несвършени наказателни дела в края на годината
по видове и за всеки съдия. Съпоставка спрямо свършените в
относителен дял по видове и по състави.

През 2019 г. в Районен съд – Разлог общо несвършените дела в края на
годината са 201 броя, като от тях: НОХД – 95 броя; НЧХД – 21 броя; ЧНД –
7 броя; НАХД – 69 броя и по чл.78а от НК – 9 броя.

Съдия Стела Шипковенска има към 15.12.2019 г. останали
несвършени 121 броя дела, като от тях: НОХД – 65 броя; НЧХД – 21 броя;
ЧНД – 1 брой; НАХД – 34 броя и по чл.78а от НК – 5 броя.
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Делата на съдия Стела Шипковенска към дата 16-18.12.2019 г. са
преразпределени на останалите съдии от РС – Разлог въз основа на ползване
на отпуск поради временна неработоспособност за период повече от един
месец, съгласно Заповед №485/16.12.2019 г. и Заповед №486/16.12.2019 г. на
Адм. Ръководител на РС – Разлог. Считано от 16.12.2019 г. съгласно
решение на общото събрание на съдиите, обособените в Районен съд –
Разлог гражданско и наказателно отделение са разформировани, като до този
момент в наказателно отделение са работили – съдия Шипковенска и съдия
Божков, а в гражданско отделение – съдия Полежанова, съдия Трендафилова
и съдия Запрянова. По тази причина и след извършеното преразпределение
на наказателните дела, в края на 2019 г., съдиите от РС – Разлог са имали
останали несвършени следните дела:

Съдия Велина Полежанова има в края на годината останали
несвършени 37  броя дела,  като от тях:  НОХД –  21  броя;  НЧХД –  6  броя;
ЧНД – няма; НАХД – 9 броя и по чл.78а от НК – 1 брой.

Съдия Румяна Запрянова има в края на годината останали
несвършени 33  броя дела,  като от тях:  НОХД –  16  броя;  НЧХД –  2  броя;
ЧНД – 1 брой; НАХД – 12 броя и по чл.78а от НК – 2 броя.

Съдия Искра Трендафилова има в края на годината останали
несвършени 36 броя дела, като от тях: НОХД – 19 броя; НЧХД –4 броя; ЧНД
– 1 брой; НАХД – 9 броя и по чл.78а от НК – 3 броя.

Съпоставка спрямо свършените в относителен дял по видове и по
състави.

В Районен съд – Разлог за 2019 г. общо наказателните дела за
разглеждане са 859 броя, като от тях 658 броя са свършени и 201 броя са
несвършените дела. В проценти съотношението е следното:
относителния дял на несвършените дела спрямо делата за разглеждане е
23.40% и съответно относителния дял на свършените дела спрямо делата
за разглеждане е 76.60%.

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

всеки съдия.
Наказателните дела, решени в едно съдебно заседание през 2019 г. в

Районен съд – Разлог са общо 127 броя, разпределени по следния начин:
НОХД – 62 броя; НЧХД – няма; ЧНД – 13 броя; НАХД – 52 броя;.

Съдия Велина Полежанова е решил в едно съдебно заседание общо
12 броя дела, като от тях: НОХД – 11 броя и ЧНД – 1 брой;
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Съдия Стела Шипквнска е решила в едно съдебно заседание общо
40 броя дела, като от тях: НОХД – 11 броя; НЧХД – няма; ЧНД – 4 броя; по
НАХД – 25 броя;

Съдия Румяна Запрянова е решила в едно съдебно заседание общо
10 броя дела, като от тях: НОХД – 8 броя; НЧХД – няма; ЧНД – 2 броя;
НАХД – няма;.

Съдия Искра Трендафилова е решила в едно съдебно заседание
общо 17 броя дела, като от тях: НОХД – 16 броя и ЧНД – 1 брой;

Останалите 48 дела решени в едно сдебно заседание са на съдия Емил
Божков.

II.2.8.2. Дела, решени в три съдебни заседания – по видове и за
всеки съдия.

Общо решените наказателни дела в три съдебни заседания са 167
броя, както следва /по видове/: НОХД – 32 броя; НЧХД – няма; ЧНД – 15
броя; НАХД – 120 броя.

Съдия Велина Полежанова е решил в три съдебни заседания общо 2
броя НОХД;

Съдия Стела Шипквнска е решила в три съдебни заседания общо 70
броя дела,  като от тях:  НОХД –  18  броя;  НЧХД –  няма;  ЧНД –  5  броя;  по
НАХД – 47 броя;

Съдия РумянаъЗапрянова е решила в три съдебни заседания общо 9
броя дела, като от тях: ЧНД – 5 броя; НАХД – 4 броя;

Съдия Искра Трендафилова няма дела решени в три съдебни
заседания;

Останалите 86 дела, решени в три сдебни заседания, са на съдия Емил
Божков.

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

Общо решените наказателни дела в повече от три съдебни заседания,
са 133 броя, както следва /по видове/: НОХД – 69 броя; НЧХД – 9 броя; ЧНД
– 1брой; НАХД – 54 броя.

Съдия Велина Полежанова е решила в повече от три съдебни
заседания общо 2 броя дела, като от тях: НОХД – 1 брой и НАХД – 1 брой;

Съдия Стела Шипквнска е решила в повече от три съдебни
заседания общо 68 броя дела, като от тях: НОХД – 37 броя; НЧХД – 3 броя;
ЧНД – 1 брой; НАХД – 27;

Съдия РумянаъЗапрянова е решила в повече от три съдебни
заседания общо 5 броя НАХД;

Съдия Искра Трендафилова няма дела, решени в повече от три
съдебни заседания;
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Останалите 58 дела, решени в повече от три съдебни заседания, са на
съдия Емил Божков.

II.2.8.4. Отложени дела над три пъти – с посочване на вида, номера
на делото и съдията – докладчик; причини за отлагането.

Общо отложените дела над три пъти в Районен съд – Разлог за 2019 г.
са 133 дела, както следва /по видове/: НОХД – 70 броя; НЧХД – 10 броя и
НАХД – 53 брой.

Съдия Велина Полежанова има 1  брой НОХД и 1  брой НАХД
отложени над три пъти:

НОХД – делото е отлагано 10 пъти поради смяна на съдията-
докладчик, неявяване на сраните по делото и определяне на служебен
защитник;

НАХД – делото е отлагано 4 пъти поради отвод на съдията-докладчик
и за разпит на свидетели;

Съдия Стела Шипковенска има 65 броя отложени дела над три пъти,
като от тях: НОХД – 36 броя, НАХД – 25 броя и НЧХД – 4 броя:

НОХД – по 15 дела са проведени между 10 и 19 съдебни заседания,
като най-много са делата с проведени 11 и 13 съдебни заседания. По 21 дела
са проведени между 9 и 3 съдебни заседани, като най – много са делата с
проведни 4 и 9 съдебни заседания.

НАХД – по 6 дела са проведени между 11 и 6 съдебни заседания, като
най-много са делата с проведени 11 и 6 съдебни заседания. По 10 дела са
проведени съответно по 4 съдебни заседания и по 5 дела са проведени
съответно по 8 съдебни заседания.

НЧХД – има 4 дела, по които са проведени съответно по 14,12,8 и 4
съдебни заседания.

Съдия Румяна Запрянова има 5 броя отложени НАХД над три пъти,
като 2 от делата са отлагани в 5 съдебни заседания и 3 от делата в 4 съдебни
заседания.

Делата са отлатгани предимно поради разпит на свидетели и вещи
лица, за събиране на доказателства както и поради смяна на съдията-
докладчик.

Съдия Искра Трендафилова има само 1 НАХД отложено 7 пъти,
поради смяна на съдията – докладчик, разпит на свидетели и вещи лица.

Останалите 58 дела са разглеждани от съдия Емил Божков.

Делата, отлагани в повече от три съдебни заседания, са 133 броя,
което е 15,48 % от общия брой дела за разглеждане през 2019 г., който е
859 броя. Проведени са най-много дела с по 4 и 5 съдебни заседания, а
именно 37 дела, което е 27,82% от общия брой отложени дела над три
пъти за 2019 г. Най-малко са делата с проведени 19,18 и 15 съдебни
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заседания, а именно 3 дела, като това е едва 2,26% от общия брой
разгледани дела. Има 12 дела с проведени 11 и 9 съдебни заседания /9% от
общия брой дела/; 11 дела с проведени съответно 13,7 и 6 съдебни заседания
/8,27% от общия брой дела/ и 10 дела с проведени 17,14,12,10 и 8 съдебни
заседания /7,52% от общия брой дела/.

Провеждането на повече от три съдебни заседания в повечето
случаи е свързано със събиране на доказателства, разпит на свидетели и
отсъствия от съдебната зала на страните по делото и техните
защитници, в повечето случаи това е било по уважителни причини –
заболяване, спешна служебна ангажираност и др. Има и случаи, когато
отсътвието от съдебна зала на страна в процеса не е обективно оправдана
с доказателство за причината поради, която отсътва съответното лице.
В много случаи защитниците на страните също са отсъствали от зала,
като основната причина за това е била тяхната служебна ангажиранст,
но това е налагало многократно делото да се отлага на това основание.
Поради това, че не винаги съдът е придприемал навременни мерки за
дисциплиниране на участниците в наказателното производството и
отсъствията от съдебна зала са били перманентни, делата са отлагани
многократно.

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

За 2019 г. / Съдия До 1 м. от 1-3 м. от 3-6 м. 6 м.- 1 г. над 1 г.

Велина Полежанова 14 2 0 0 0

Стела Шипковенска 31 25 45 46 31

Румяна Запрянова 15 0 6 3 0

Искра Трендафилова 17 0 0 0 0

Изложените по-горе данни показват, че само 55,91 % от делата се
насрочват, разглеждат и приключват в тримесечен срок, а приблизително
27% се решават в срок по дълъг от 6 месеца и 16,67 % от делата са с
продължителност на разглеждане над 1 година.

II.2.9. Брой на заседателните дни/съдебните заседания месечно
през 2019 г. – за всеки съдия.

· Брой заседателни дни
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№ Съдия яну. фев. март април май юни юли август септ. Окт

.

ноем. дек.

1 В Полежанова 2 2 4 1 0 2 1 2 3 3 0 6

2 С.Шипковенска 9 14 11 11 12 11 12 7 11 14 16 9

3 Р.Запрянова 6 4 3 3 4 2 3 3 1 1 1 7

4 И.Трендафилова 3 3 4 0 3 4 1 0 0 2 2 4

· Брой съдебни заседания

№ Съдия яну. фев. март април май юни юли август септ. Окт

.

ноем. дек.

1 В Полежанова 3 2 8 1 0 3 1 3 3 5 0 20

2 С.Шипковенска 60 82 65 75 86 90 64 37 78 96 75 33

3 Р.Запрянова 11 8 5 4 6 4 3 4 1 1 1 13

4 И.Трендафилова 6 8 4 0 4 6 1 0 0 4 2 12

          Видно от така приложените таблици, броят на проведените
заседателни дни за 2019 г. са общо 227, а броят на съдебните заседания е
998, като за всеки съдия е както следва:

Съдия Велина Полежанова е имала 26 заседателни дни и сътоветно
49 съдебни заседания;

Съдия Стела Шипковенска е имала 137 заседателни дни и сътоветно
841 съдебни заседания;

Съдия Румяна Запрянова е имала 38 заседателни дни и сътоветно 61
съдебни заседания;

Съдия Искра Трендафилова е имала 26 заседателни дни и сътоветно
47 съдебни заседания;

В справката не са включени проведените заседателни дни и съдебни
заседания от съдия Емил Божков.

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

За 2019 г. в Районен съд – Разлог няма спрени наказателни дела.

II.2.11.  Прекратени наказателни производства.

· Прекратени дела по давност

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

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

· Прекратени дела по чл.289 НПК

В Районен съд – Разлог за 2019 г. има 2 наказателни дела прекратени по
чл.289 от НПК, а именно:

НОХД №554/2018 г. на съдия Стела Шипковенска е прекратено на
основание чл.289, ал.1 във вр. с чл.24, ал.1, т.4 от НПК.

НОХД №639/2018 г. на съдия Емил Божков е прекратено на основание
чл.289, ал.1 във вр. с чл.24, ал.1, т.9 от НПК.

Прекратени дела по други причини, след проведени три и повече
съдебни заседания.

В Районен съд – Разлог за 2019 г. има само едно НОХД, прекратено по
други причини, на съдия Божков, а именно - на основание чл.24, ал.1, т.9 от
НПК.

II.2.12.  Брой дела, върнати на прокурора с указания за
отстраняване на нарушения, допуснати на досъдебното производство – с
посочване на номера на делото и на съдията – докладчик.

В Районен съд – Разлог за 2019 г. има 7 дела на съдия Емил Божков и 1
дело на съдия Велина Полежанова, върнати на прокурора с указания за
отстраняване на нарушения, допуснати на досъдебното производство.
Съдия Емил Божков:
НОХД №876/2017 г.;
НОХД №771/2018 г.;
НОХД №776/2018 г.;
НОХД №804/2018 г.;
НОХД №77/2019 г.;
НОХД №142/2019 г.;
НОХД №426/2019 г.;
Съдия Велина Полежанова:
НОХД №344/2019 г.;

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

За 2019 г. в Районен съд – Разлог няма възобновени дела по реда на
Глава 33 от НПК.

 II.2.14.  Дела с възобновено съдебно следствие – брой и номер
на делата по видове и за всеки съдия.
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В Районен съд – Разлог за 2019 г. има 5 дела с възобновено съдебно
следствие на съдия Емил Божков :
НАХД №846/2018 г;
НАХД №724/2018 г.;
НАХД №844/2018 г.;
НАХД №232/2019 г.;
НАХД №231/2019 г.;

II.3. Видове присъди по глава XX „Съдебно заседание” от НПК.
II.3.1. Осъдителни присъди – общо за съда и за всеки съдия.
През 2019 г. в Районен съд – Разлог са постановени общо 39

осъдителните присъди по наказателни дела, от тях:
Съдия Стела Шипковенска – 26 броя;
Съдия Емил Божков – 13 броя;

II.3.2. Оправдателни присъди – общо за съда и за всеки съдия.
През 2019 г. в Районен съд – Разлог са постановени 14 оправдателни

присъди:
Съдия Емил Божков: 12 броя оправдателни присъди:
По всички обвинения има постановени 3 оправдателни присъди  –

НОХД №931/2017 г.; НОХД №214/2018 г. и НЧХД №715/2018 г.
По отделни обвинения има постановени 9 оправдателни присъди:

НОХД №601/20017 г; НОХД №902/2017 г.; НОХД №909/2017 г.; НОХД
№357/2018 г.; НОХД №382/2018 г.; НОХД №539/2018 г.; НОХД №795/2018
г.; НОХД №2/2019 г.; НОХД №51/2019 г.;

Съдия Стела Шипковенска: 2 броя оправдателни присъди по всички
обвинения:

НОХД №638/2016 г. – /Подсъдимият е признат за невинен и е
оправдан по така предявеното му обвинение за престъпление по чл. 206, ал.3
пр.1 от НК във вр. с чл.206, ал.1 от НК, поради недоказаност на обвинението
по несъмнен начин;

НОХД №56/2017 г. /Подсъдимият е признат за невинен и е оправдан
по предявеното му обвинение за престъпление по чл. 296, ал.1 пр.1 от НК,
тъй като тъжителят не можа да докаже по един безспорен и несъмнен начин
твърдените в тъжбата обстоятелства и обвинението като цяло./;

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

През 2019 г. в Районен съд – Разлог са влезли в сила 3 оправдателни
присъди, както следва: на съдия Емил Божков – 2 оправдателни присъди и
на съдия Шипковенска – 1 оправдателна присъда.
          II.4. Дела, по които подсъдимият е непълнолетен.
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През 2019 г. в Районен съд – Разлог няма образувани дела, по които
подсъдимият е непълнолетен.

     II.5. Дела, образувани на основание чл.64 и чл.65 от НПК.
В Районен съд – Разлог за 2019 г. има 15 броя образувани дела, от тях

5 броя дела образувани по искане за вземане на мярка за неотклонение
задържане под стража ( чл. 64 от НПК ) и 10 броя дела образувани по искане
за изменение на мярката за неотклонение задържане под стража (чл. 65 НПК
). За всеки съдия, както следва:

Съдия Велина Полежанова: 1 дело по чл.64 от НПК;
Съдия Емил Божков: 1 дело по чл.64 от НПК;
Съдия РумянаЗапрянова: 1 дело по чл.64 от НПК и 6 дела по чл.65

от НПК;
Съдия ИскраТрендафилова:  1  дело по чл.64  от НПК и 2  дела по

чл.65 от НПК;
Съдия Стела Шипковенска: 1 дело по чл.64 от НПК и 2 дела по

чл.65 от НПК;

От общия брой ЧНД с правно основание чл. 64 от НПК съдът е
постановил определението си в деня на образуването по всичките 5 дела.

От общия броя ЧНД с правно основание чл.65 от НПК, съдът е
постановил определението си в деня на образуването по 2 дела и в 3 дневен
срок от образуването по 8 броя дела.

II.6. Дела, образувани на основание чл.243 и чл.244 от НПК.
В Районен съд – Разлог през 2019 г. има 17 броя наказателни дела,

образувани на основание чл.243 и чл.244 от НПК, като 11 от тях са
образувани на основание чл.243 от НПК и 6 на основание чл.244 от НПК.

Всички дела, образувани на основание чл.243 от НПК, са разгледани в
предвидените срокове по чл.243, ал.5 от НПК и чл.244, ал.5 от НПК.

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

В районен съд – Разлог за 2019 г. има разгледани 153 броя ЧНД,
образувани по искане на органите на ДП, от тях:

Съдия Велина Полежанова има разгледани 29 броя ЧНД, образувани
по искане на органите на ДП.

Съдия Емил Божков има разгледани 33 броя ЧНД, образувани по
искане на органите на ДП.

Съдия Румяна Запрянова има разгледани 38 броя ЧНД, образувани
по искане на органите на ДП.
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Съдия Искра Трендафилова има разгледани 31 броя ЧНД,
образувани по искане на органите на ДП.

Съдия Стела Шипковенска има разгледани 27 броя ЧНД, образувани
по искане на органите на ДП.

          По видове и съдии, делата се разпределят, както следва:

· Производствата по чл.64 от НПК са 5 броя:

Съдия Велина Полежанова е разгледала 1 дело;
Съдия Емил Божков е разгледал 1 дело;
Съдия Румяна Запрянова е разгледала 1 дело;
Съдия Искра Трендафилова е разгледала 1 дело;
Съдия Стела Шипковенска е разгледала 1 дело;

· Производствата по чл.65 от НПК са 10 броя:

Съдия Румяна Запрянова е разгледала 6 дела;
Съдия Искра Трендафилова е разгледала 2 дела;
Съдия Стела Шипковенска е разгледала 2 дела;

· производствата във връзка с разпити пред съдя /чл.222 и чл.223 от
НПК/  в ДП са 52 броя:

Съдия Велина Полежанова е разгледала 1 дело;
     Съдия Емил Божков е разгледал 1 дело;
     Съдия Румяна Запрянова е разгледала 1 дело;

Съдия Искра Трендафилова е разгледала 1 дело;
Съдия Стела Шипковенска е разгледала 1 дело;

· производствата по чл.243 от НПК са 11 броя:

Съдия Емил Божков е разгледал 7 дела;
Съдия Стела Шипковенска е разгледала 4 дела;

· производствата по чл.244 от НПК са 6 броя:

Съдия Емил Божков е разгледал 4 дела;
Съдия Стела Шипковенска е разгледала 2 дела;

· производствата по чл.146, чл.158, чл.161 и чл.164 от НПК са 47 броя:

Съдия Велина Полежанова е разгледала 9 дела;
Съдия Емил Божков е разгледал 7 дела;
Съдия Румяна Запрянова е разгледала 19 дела;
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Съдия Искра Трендафилова е разгледала 6 дела;
Съдия Стела Шипковенска е разгледала 6 дела;

· производствата по чл.68 от ЗМВР са 16 броя:

Съдия Велина Полежанова е разгледала 2 дела;
Съдия Емил Божков е разгледал 6 дела;
Съдия Румяна Запрянова е разгледала 2 дела;
Съдия Искра Трендафилова е разгледала 5 дела;
Съдия Стела Шипковенска е разгледала 1 дело;

· Други производства по ЧНД образувани по искания на органите в ДП
са 6 броя:

Съдия Велина Полежанова е разгледала 1 дело;
Съдия Емил Божков е разгледал 3 дела;
Съдия Стела Шипковенска е разгледала 2 дела;

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

· дела по реда на Глава ХХІV от НПК „Бързо производство“
През 2019 г. са разгледани 22 дела по реда на Глава ХХІV от НПК

„Бързо производство“. По съдии са разпределени, както следва:
Съдия Велина Полежанова е разгледала 1 дело;
Съдия Емл Божков е разгледал 9 дела;
Съдия Искра трендафилова е разгледала 1 дел;
Съдя Румяна Запрянова е разгледала 1 дело;
Съдия Стела Шипквинска е разгледала 10 дела;

В РС – Разлог за 2019 г. всички дела по реда на Глава ХХІV от НПК
„Бързо производство“, са насрочени в срока по чл.358, ал.1, т.4 от НПК.
Всички дела са разгледани и мотивите към тях са изготвени в
предвидените срокове по НПК.

· дела по реда на Глава ХХVI  от НПК „Ускоряване на
наказателното производство“ – резултати от съдебното разглеждане на
делата и посочване на съдията – докладчик;

През 2019 г. в РС – Разлог няма разгледани дела по реда на Глава
ХХVI от НПК „Ускоряване на наказателното производство“.

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



27

В РС – Разлог през 2019 г. са разгледани 8 дела по реда на Глава
ХХVII от НПК „ Съкратено съдебно следствие в производството пред първа
инстанция “, както следва:
            Съдия Емил Божков е разгледал 1 дело;
            Съдия Стела Шипковенска е разгледала 7 дела;

 В РС – Разлог за 2019 г. всички дела, образувани по реда на Глава
ХХVII от НПК „ Съкратено съдебно следствие в производството пред
първа инстанция “ са насрочени, разгледани и приключили в
законоустановените срокове.

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

В Районен съд – Разлог за 2019 г. има общо за разглеждане 30 броя
дела по Глава ХХVІІІ от НПК „Освобождаване от наказателна отговорност с
налагане на административно наказание“, като 22 са образувани през
текущата година /2019 г./ и 8 броя са останали несвършени от предходна
година. Свършените дела в края на годината са 22 броя. По съдии тези дела
са, както следва:

Съдия Велина Полежанова: 2 броя дела;
Съдия Емил Божков: 10 броя дела;
Съдия Искра Трендафилова: 3 броя дела;
Съдия Румяна Запрянова: 2 броя дела;
Стела Шипковенска: 5 броя дела;
Всички дела са насрочени в едномесечен срок, съгласно чл.376, ал.1 от

НПК и по всички приключили дела съдът се е произнесъл в срока по чл.308
от НПК.

· дела по Глава XXIX от НПК „Решаване на делото със
споразумение” – за всеки съдия; насрочване и одобряване на
споразумението.

В Районен съд – Разлог за 2019 г. има общо 115 броя дела, образувани
и разгледани по Глава ХХІХ от НПК „Решаване на дело със споразумение“,
като 59 броя са по чл.382 от НПК и 56 броя са по чл.384 от НПК. По съдии
са разпределени , както следва:
Съдия Велина Полежанова е разгледала общо 14 броя дела, като 12 броя
по чл.382 от НПК и 2 броя по чл.384 от НПК;;
Съдия Емил Божков е разгледал общо 34 броя дела, като 14 броя по чл.382
от НПК и 20 броя по чл.384 от НПК;
Съдия Искра Трендафилова е разгледала общо 20 броя дела, като 17 броя
по чл.382 от НПК и 3 броя по чл.384 от НПК;
Съдия Румяна Запрянова е разгледала общо 9 броя дела, като 1 дело по
чл.382 от НПК и 8 броя по чл.384 от НПК;
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Съдия Стела Шипковенска е разгледала общо 38 броя дела, като 8 броя по
чл.382 от НПК и 30 броя по чл.384 от НПК;

    В Районен съд – Разлог за 2019 г. всички дела са насрочени и решени в
срока по чл.382, ал.2 от НПК, с изключение на 2 дела, като закъсненията са
незначителни от 4 дни и от 7 дни;

· дела по Глава XXXIV от НПК „Прилагане на принудителни
медицински мерки. Реабилитация“ – за всеки съдия; срокове за
разглеждане, решаване и прилагане на мерките;
В РС – Рзлог за 2019 г. има 4 броя дела, образувани по Глава ХХХІV

от НПК, раздел I „Прилагане на принудителни медицински мерки”, както
следва:
Съдия Емил Божков е разгледал 2 броя дела;
Съдия Стела Шипковенска е разгледала 1 дело;
Съдия Румяна Запрянова е разгледала 1 дело;

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

 В РС – Разлог за 2019 г. има 3 броя дела, образувани по Глава ХХХІV
от НПК, раздел II „Реабилитация”, както следва:
Съдия Емил Божков е разгледал 2 броя дела;
Съдия Стела Шипковенска е разгледала 1 дело;

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

В Районен съд – Разлог има 30 наказателни дела, несвършени и
образувани две и повече години преди момента на проверката.

Дела на съдия Велина Полежанова: 14 броя, както следва:
НОХД № 536/2016 г.: Делото е образувано на 22.07.2016 г. по внесен

ОА на РП – Разлог срещу едно лице за извършено престъпление по
чл.309,ал.1, вр. с чл.20, ал.2 от НК. Още същия ден делото е разпределено на
случаен принцип с протокол от избор на съдия докладчик – съдия
Шипковенска. С разпореждане от 28.07.2016 г. делото е насрочено за
31.08.2016 г. Съдия Шипковенска е провела двадесет и едно съдебни
заседания, като само в пет от тях е даван ход на делото и са извършвани
процесуални действия. Делото най често е отлагано поради отсъствие на
подсъдимата поради заболяване, отглеждане на малко дете, неявяване на
защитника и, и последвало оттегляне на пълномощията. В три съдебни
заседания не е даван ход на делото поради незавършена процедура по
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определяне и упълномощаване на служебен защитник на подсъдимата. Не са
предприети своевременни и адекватни мерки с оглед дисциплиниране на
подсъдимата. С протокол от избор на съдия – докладчик от 18.12.2019 г.
делото е преразпределено на случаен принцип на съдия Емил Божков,
предвид ползване на отпуск поради временна неработоспособност за период
повече от един месец на съдия Шипковенска, съгласно Заповед
№485/16.12.2019 г. и Заповед№486/16.12.2019 г. на Адм. Ръководител на РС
– Разлог. Проведени са осем съдебни заседания, в пет от тях е даван ход на
делото. С протокол от избор на съдия – докладчик от 29.03.2021 г. делото е
преразпределено на случаен принцип на съдия Велина Полежанова,
съгласно Заповед №96/26.03.2021 г. на адм.ръководител на РС – Разлог.
Първото по делото заседание е проведено на 13.05.2021 г. Делото е
насрочено за 29.06.2021 г.; Общата продължителност на делото до датата на
настоящата проверка е 4 г. 3 м. и 11 дни. При съдия Шипковенска делото е
било с продължителност 3 г. 4 м. и 11 дни, при съдия Божков 1 г. 3 м. и 11
дни, а при съдия Полежанова 3 месеца;

НОХД № 721/2016 г.: Делото е образувано на 26.10.2016 г. по внесен
ОА от РП - гр. Разлог срещу едно обвиняемо лице за извършено
престъпление по чл. 343, ал. 1, б. б от НК. Още същия ден делото е
разпределено на случаен принцип с протокол от избор на съдия докладчик –
съдия Шипковенска. С разпореждане от 27.10.2016 г., делото е насрочено за
разглеждане в разпоредително заседание на 07.12.2016 г., когато не е даден
ход, поради отсъствие на повереници и същото е насрочено за 24.01.2017 г.
На тази дата отново не е даден ход на делото, поради невръчени книжа.
Пренасрочено е за 14.03.2017 г. Тогава е даден ход и следва отлагане за
събиране на доказателства, за 10.05.2017 г. Отново е даден ход и делото е
отложено, по същите причини, за 13.07.2017 г. Поради отсъствие на
защитник, следва отлагане за 25.09.2017 г. Неявяване на подсъдим и ново
отлагане – за 16.11.2017 г. Поради отсъствие на съдията-докладчик, делото е
пренасрочено за 29.01.2018 г. Отложено, поради неявяване на подсъдимия и
защитника му, за 12.04.2018 г. Даден е ход и е отложено, за събиране на
доказателства, за 18.06.2018 г. На тази дата, поради нередовно призоваване,
делото е пренасрочено за 18.09.2018 г. Поради постъпила молба от
подсъдимия, делото е отложено за 08.11.2018 г. По същите причини, делото
е отложено за 14.12.2018 г. Отново по същите причини, делото е отложено
за 18.01.2019 г. На тази дата е даден ход на делото Отложено за събиране на
доказателства, за 01.02.2019 г. и още две резервни дати. Поради постъпили
молби за отлагане на делото, същото е пренасрочено за 17.04.2019 г. Тогава
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не е даден ход и е отложено за 29.05.2019 г. и нова резервна дата. Не е даден
ход, поради неявяване на защитници и делото е насрочено за 09.07.2019 г.
Тогава делото е отложено, поради неявяване на вещо лице – за 08.10.2019 г.
По постъпила молба от защитата за отлагане на делото, ход не е даден и
същото е отложено за 04.11.2019 г. По същата причини не е даден ход.
Отложено за 22.11.2019 г. Поради отсъствие на съдебен заседател делото е
отложено за 27.11.2019 г. Заради неявяване на повереници, делото е
отложено за 11.02.2020 г.  Междувременно е извършено преразпределение
на делото, поради временна неработоспособност на докладчика за период
повече от един месец. Определеният съдия е Божков. Заради отвод, делото е
преразпределено на съдия Полежанова. В заседанието е определена дата за
разпоредително заседание – 30.03.2020 г. Поради епидемиологичната
обстановка в страната, делото е пренасрочено за 07.05.2020 г. По същите
причини, делото е пренасрочено за 05.06.2020 г. Тогава е отложено, поради
заболяване на подсъдимия – за 22.07.2020 г. Следва ново отлагане по същите
причини – за 28.09.2020 г. Тогава е даден ход на делото и е определена дата
за разглеждането му на 28.10.2020 г. Отново е даден ход и е отложено за
събиране на доказателства – за 14.01.2021 г. На тази дата е даден ход и
делото е отложено по същите причини – за 31.03.2021 г. Поради
епидемиологичната обстановка в страната, с разпореждане, делото е
пренасрочено за 11.05.2021 г. Даден е ход и делото е насрочено за 05.07.2021
г. - за продължаване на съдебното следствие. Общата продължителност на
делото до момента на настоящата проверка е 4 г.  7 м.  и 26 дни. При съдия
Шпковенска делото е с продължителност от 3 г. 1 м. и 22 дни, а при съдия
Полежанова 1 г. 2 м. и 22 дни;

НЧХД № 440/2016 г.: Делото е образувано на 15.06.2016 г. по тъжба
на пострадалия за извършено престъпление по чл.130, ал. 1 от НК.

Още същия ден делото е разпределено на случаен принцип с протокол от
избор на съдия докладчик – на съдия Шипковенска. С разпореждане от
07.07.2016 г. делото е насрочено за 19.07.2016 г. Тогава не е даден ход на
делото, поради заболяване на подсъдимия и същото е отложено за
06.10.2016 г.  На тази дата отново не е даден ход на делото и е отложено за
07.11.2016 г. В това заседание е даден ход на делото и на съдебното
следствие. За събиране на доказателства е отложено за 13.12.2016 г. Тогава
не е даден ход, поради постъпила молба от адвокат за отлагане на
заседанието. Отложено е за 09.02.2017 г. В това заседание е даден ход и
съдебното следствие е продължило. За събиране на доказателства е
отложено за 21.03.2017 г. Тогава е даден ход и по същите причини делото е
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отложено за 10.05.2017 г. Отново е даден ход и е постановено принудително
довеждане на неявили се свидетели, като делото е отложено за 11.07.2017 г.
На тази дата е даден ход и делото е отложено за 05.10.2017 г. – за събиране
на доказателства.Поради нередовно призоваване, ход не е даден и следва
отлагане за 06.12.2017 г. Тогава отново не е даден ход на делото, поради
неявяване на вещо лице. Отложено за 08.02.2018 г. Поради заболяване на
съдия-докладчика, делото е пренасрочено за 16.04.2018 г. На тази дата
делото отново е пренасрочено, поради отсъствие на докладчика – за
26.06.2018 г. Поради отсъствие на вещо лице, ход не е даден и следва
отлагане за 18.09.2018 г. Тогава е даден ход и делото е отложено, поради
неявяване на свидетели, за 08.11.2018 г. Отново е даден ход и отново следва
отлагане за събиране на доказателства – за 24.01.2019 г. На тази дата не е
даден ход и е постановено принудително довеждане на свидетели. Отложено
за           26.03.2019 г., когато е даден ход и отново отложено за събиране на
доказателства – за 06.06.2019 г. Тогава, поради отсъствие на адвокат, не е
даден ход и следва отлагане за 05.09.2019 г. Поради неявяване на свидетели
не е даден ход и делото е отложено за 30.10.2019 г. На тази дата, по същите
причини, делото е отложено за 09.12.2019 г. На тази дата е даден ход и
следва ново отлагане за 07.02.2020 г. Междувременно е извършено
преразпределение на делото, поради временна неработоспособност на
докладчика за период повече от един месец. Определеният съдия е
Запрянова, която се е отвела от разглеждането му. Делото е преразпределено
на съдия Божков. Той също се отвежда от разглеждането му и за докладчик е
определена съдия Полежанова. В заседанието не е даден ход на делото,
поради неявяване на защитници. Отложено за 30.03.2020 г. Поради
епидемиологичната обстановка в страната, делото е пренасрочено за
07.05.2020 г. По същите причини, делото е пренасрочено за 05.06.2020 г.
Тогава е даден ход и делото е отложено за събиране на доказателства – за
22.07.2020 г. Даден е ход и следва ново отлагане за 30.09.2020 г. Даден е ход
и отложено за 25.11.2020 г. Поради епидемиологичната обстановка в
страната, с разпореждане, делото е пренасрочено за 15.02.2021 г. На тази
дата е даден ход на делото и е отложено за 14.04.2021 г. Тогава е даден ход и
следва ново отлагане за събиране на доказателства – за 19.05.2021 г. Даден е
ход и отложено по същите причини – за 07.07.2021 г. Общата
продължителност на делото до датата на настоящата проверка е 5 г. и 7 дни.
При съдия Шипковенска делото е било с продължителност 3 г. 6 м. и 4 дни,
а при съдия Полежанова 1 г. 2 м. и 24 дни;
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НОХД №277/2017 г.: Делото е образувано на 06.04.2017 г. по внесен
ОА на РП – Разлог срещу 1 лице, за извършено престъпление по чл.129, ал.2,
пр.2 алт.2 вр. ал.1 от НК. Още същия ден делото е разпределено на случаен
принцип с протокол от избор на съдия докладчик-Стела Шипковенска. С
разпореждане от закрито заседание от 07.04.2017 г. делото е насрочено в
открито заседание на 05.06.2017 г. След като делото е отлагано 7 пъти
предимно поради служебна ангажираност на адвокатите по делото, поради
влизане в сила на нови разпоредби в НПК, отсъствие поради болест на
съдия-докладчика. В съдебното заседание проведено на 06.06.2018 г. е даден
ход на разпоредителното заседание, като същото е приключило и е
насрочено за разглеждане по общия ред делото за 05.09.2018 г. Проведени са
още 8 съдебни заседания, като делото е отлагано предимно поради отсъствие
на адвокатите по делото по уважителни причини, за доказателства за липса
на изготвена експертиза, а следващото заседание е отложено за 13.02.2020 г.
С протокол от избор на съдия – докладчик от 18.12.2019 г. делото е
преразпределено на случаен принцип на съдия Емил Божков, предвид
ползване на отпуск поради временна неработоспособност за период повече
от един месец на съдия Шипковенска, съгласно Заповед №485/16.12.2019 г.
и Заповед№486/16.12.2019 г. на Адм. Ръководител на РС – Разлог. С
разпореждане от 06.01.2020 г. е отменен хода по същество на делото даден
от предходния съдебен състав, и същото е отложено за разглеждане в
разпоредително заседание на 13.02.2020 г. Проведени са 6 съдебни
заседания. С протокол от избор на съдия – докладчик от 29.03.2021 г. делото
е преразпределено на случаен принцип на съдия Велина Полежанова,
съгласно Заповед №96/26.03.2021 г. на адм.ръководител на РС – Разлог. С
протоколно определение от 27.04.2021 г. е отменено протоколното
определение с които е даден ход на съдебното заседание и на съдебното
следствие, поради смяна на съдия-докладчика по делото и същото е
насрочено в разпоредително заседание за 25.05.2021 г. В това съдебно
заседание е даден ход и е приключило разпоредителното заседание, като
делото е насрочено за разглеждане по общия ред за 20.09.2021 г. Общата
продължителност на делото до датата на настоящата проверка е 4 г.  2  м.  и
16 дни. При съдия Шипковенска делото е било с продължителност 2 г. 8 м.
и 12 дни, при съдия Божков 1 г.  3 м.  и 18 дни, а при съдия Полежанова 3
месеца;

НОХД № 424/2017 г.: Делото е образувано на 26.05.2017 г. по внесен
ОА от РП - гр. Разлог срещу  едно обвиняемо лице за извършено
престъпление по чл. 129, ал. 2 от НК. Още същия ден делото е разпределено



33

на случаен принцип с протокол от избор на съдия докладчик – съдия
Шипковенска. С разпореждане от 29.05.2017 г., делото е насрочено за
разглеждане в разпоредително заседание на 05.07.2017 г., когато не е даден
ход, поради неявяване на подсъдимия и същото е насрочено за 03.10.2017 г.
На тази дата е даден ход на делото и е отложено за събиране на
доказателства – за 04.12.2017 г. Поради постъпила молба от повереника за
отлагане на делото, е определена дата 06.02.2018 г. На тази дата не е даден
ход, поради неявяване на свидетелии следва отлагане за 04.04.2018 г.
Поради заболяване на подсъдимия следва ново отлагане – за 12.06.2018 г.
Тогава делото се отлага, поради неявяване на свидетели – за 16.07.2018 г.
Поради заболяване на докладчика, делото е отложено за 10.10.2018 г.
Отново не е даден ход, поради постъпила молба за отлагане и е насрочено за
13.12.2018 г. Следва ново отлагане, поради отсъствие на пострадалия – за
28.02.2019 г. Тогава е даден ход и делото е отложено за събиране на
доказателства – за 16.05.2019 г. На тази дата не е даден ход, поради
постъпила молба за отлагане и делото е насрочено за 05.07.2019 г. Следва
неявяване на подсъдимия и ново отлагане – за 27.09.2019 г. Тогава е даден
ход на делото и същото се отлага за събиране на доказателства – за
15.11.2019 г. Даден е ход и делото е отложено за събиране на доказателства
– за 03.12.2019 г. Отново е даден ход и следва отлагане за 17.02.2020 г.
Междувременно е извършено преразпределение на делото, поради временна
неработоспособност на докладчика за период повече от един месец.
Определеният съдия е Полежанова. Ход на делото не е даден и същото е
отложено за 07.04.2020 г. Поради епидемиологичната обстановка в страната,
с разпореждане, делото е пренасрочено за 13.05.2021 г. По същите причини,
следва ново пренасрочване – за 16.06.2020 г. На тази дата, поради нередовно
призоваване на пострадалото лице, ход не е даден и делото е насрочено за
17.08.2020 г. На тази дата е даден ход на разпоредителното заседание.
Делото е насрочено за 16.09.2020 г. Заради постъпила молба от защитника,
ход на делото не е даден и същото е насрочено за 09.11.2020 г. На тази дата,
по същите причини, не е даден ход и следва ново отлагане – за 18.01.2021 г.
В това заседание е даден ход на делото и същото е отложено за събиране на
доказателства – за 06.04.2021 г. Поради епидемиологичната обстановка в
страната, с разпореждане, делото е пренасрочено за 07.05.2021 г. Даден е
ход и делото е отложено за 07.07.2021 г. – за събиране на доказателства.
Общата продължителност на делото до датата на настоящата проверка е 4 г.
и 27 дни. При съдия Шипковенска делото е било с продължителност 2 г. 6
м. и 22 дни, а при съдия Полежанова 1 г. 6м. и 4 дни;
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НЧХД № 833/2017 г.: Делото е образувано на 07.11.2017 г. по тъжба
на пострадалия за извършено престъпление по чл.130, ал. 2 от НК.

Още същия ден делото е разпределено на случаен принцип с протокол от
избор на съдия докладчик – на съдия Шипковенска. С разпореждане от
същата дата,  делото е насрочено за 04.12.2017 г. Тогава не е даден ход на
делото, поради искане на подсъдимия за назначаване на служебен защитник.
Отложено за 06.02.2018 г. Тогава, поради отсъствие на докладчика, делото е
пренасрочено за 04.04.2018 г. На тази дата е даден ход на делото и същото се
отлага за събиране на доказателства – за 04.06.2018 г. Отново поради
отсъствие на докладчика, делото се отлага за 03.09.2018 г. Поради нередовно
призоваване на повереника, делото е отложено за 25.10.2018 г. На тази дата
отново не е даден ход на делото, поради искане на подсъдимия за смяна на
защитника. Отложено за 19.12.2018 г. поради постъпила молба от защитник,
за отлагане на заседанието, същото е отложено за 21.02.2019 г. Заради
нередовна процедура, делото е отложено за 11.04.2019 г. По същата причина
следва ново отлагане – за 30.05.2019 г. Не е даден ход и отложено за
30.08.2019 г. Тогава пак не е даден ход и следва отлагане за 22.10.2019 г.
Поради заболяване на подсъдимия, делото се отлага за 12.12.2019 г. Тогава,
поради отсъствие на докладчика, делото е пренасрочено за 27.02.2020 г.
Междувременно е извършено преразпределение на делото, поради временна
неработоспособност на докладчика за период повече от един месец.
Определеният съдия е  Божков. С негово разпореждане от 31.12.2019 г.,
частната тъжба е оставена без движение, поради нередовности. След
отстраняването им, с разпореждане от 21.02.2020 г., делото е насрочено за
11.03.2020 г. На тази дата докладчикът се е отвел от разглеждането му. За
нов докладчик е определена съдия Запрянова, която също се отвежда. Тогава
е разпределен докладчик – съдия Трендафилова. Тя е насрочила
разглеждането на делото за 17.06.2020 г. Тогава не е даден ход, поради
неявяване на защитник и делото е отложено за 29.07.2020 г. На тази дата
докладчикът се отвежда от разглеждане на делото. Определен е нов такъв –
съдия Полежанова. Със свое разпореждане от 18.08.2020 г., тя насрочва
делото за разглеждане за 20.10.2020 г. На тази дата не е даден ход на делото,
поради смяна на защитник. Насрочено е за 17.12.2020 г. Тогава е даден ход
на делото и на съдебното следствие.  Отложено е за събиране на
доказателства – за 17.03.2021 г. На тази дата не е даден ход на делото,
поради заболяване на подсъдимия. Отложено за 25.03.2021 г. Поради
епидемиологичната обстановка в страната, с разпореждане, делото е
пренасрочено за 26.04.2021 г. Тогава е даден ход на делото и същото е
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отложено за събиране на доказателства – за 29.06.2021 г. Общата
продължителност на делото до датата на настоящата проверка е 3 г.  7  м.  и
15 дни. При съдия Шипковенска делото е било с продължителност 2 г. 1 м.
и 11 дни, при съдия Божков 2 м. и 22 дни, а при съдия Полежанова 1 г. 3 м.
и 18 дни;

НЧХД № 848/2017 г.: е образувано на 10.11.2017 г. Още същия ден
делото е разпределено на случаен принцип с протокол от избор на съдия
докладчик – на съдия Шипковенска. Насрочено e за 06.12.2017 г. Проведени
са тринадесет съдебни заседания при спазване на срока по чл.271,ал.10 от
НПК, но само в три от тях е даван ход на делото и са извършване
процесуални действия. Делото многократно е отлагано поради неявяване на
подсъдимия или неговият адвокат най често и винаги по уважителна
причина- служебен ангажимент по друго дело. Съдия Шипковенска не е
проявила активност и не е предприела действия с оглед дисциплиниране на
подсъдимия и неговият защитник с оглед явяването им в съдебна зала. От
27.12.2019 г. съдия- докладчик по делото е съдия Полежанова. Съдия
Полежанова е провела седем открити съдебни заседания, като в четири от
тях е даван ход на делото и са извършвани определени процесуални
действия. Делата са насрочвани регулярно и при спазване на срока по
чл.271,ал.10 от НПК, като на два пъти съдебните заседания са отменяни във
връзка с противоепидемичните мерки. Делото е насрочено за 29.06.2021 г.
Общата продължителност на делото до датата на настоящата проверка е 3 г.
7 м. и 26 дни. При съдия Шипковенска делото е било с продължителност 2
г. 1 м. и 8 дни, а при съдия Полежанова 1 г. 5 м. и 22 месеца;

НОХД №629/2018 г.: Делото е образувано на 11.09.2018 г. по внесен
ОА на РП – Разлог срещу 1 лице, за извършено престъпление по чл.195, ал.1,
т.2,  т.4  пр.1  от НК вр.  с чл.194,  ал.1  от НК.  Още същия ден делото е
разпределено на случаен принцип с протокол от избор на съдия докладчик-
Емил Божков. С определение от 13.09.2018 г. съдия-докладчика се е отвел от
разглеждане на делото на основание чл.29, ал.2 от НК-произнесъл се е по
мярка за неотклонение на подсъдимия. С протокол от избор на съдия-
докладчик /преразпределение/ делото е разпределено на случаен принцип на
съдия Стела Шипковенска. С разпореждане от закрито заседание от
19.09.2018 г. делото е насрочено за разглеждане в разпоредително заседание
на 08.11.2018 г. След като делото е отлагано 3 пъти предимно поради факта,
че подсъдимия не си е бил ангажирал служебен защитник. В проведеното
заседание на 14.03.2019 г. е даден ход на разпоредителното заседание и
същото е приключило, като е делото е насрочено за 04.06.2019 г. за
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разглеждане по общия ред. Проведени са 4 съдебни заседания, като делото е
отлагано както за събиране на доказателства, така и поради неявяване на
свидетел по уважителни причини, неявяване на подсъдимия редовно
призован. Съда го е предупредил, че при следващо неявяване ще му бъде
наложена глоба. С протокол от избор на съдия – докладчик от 18.12.2019 г.
делото е преразпределено на случаен принцип на съдия Велина Полежанова,
предвид ползване на отпуск поради временна неработоспособност за период
повече от един месец на съдия Шипковенска, съгласно Заповед
№485/16.12.2019 г. и Заповед№486/16.12.2019 г. на Адм. Ръководител на РС
– Разлог. С разпореждане от 06.01.2020 г. е отменен хода по същество на
делото даден от предходния съдебен състав, и същото е отложено за
разглеждане в разпоредително заседание на 13.02.2020 г. Проведени са 6
съдебни заседания. С разпореждане от 14.01.2020 г. е отменено
протоколното определение с които е даден ход на съдебното заседание и на
съдебното следствие, поради смяна на съдия-докладчика по делото и същото
е насрочено в разпоредително заседание за 13.02.2020 г. В това съдебно
заседание е даден ход и е приключило разпоредителното заседание, като
делото е насрочено за разглеждане по общия ред за 01.04.2020 г. Делото е
отменено поради епидиемилогичната обстановка в страната и въз основа на
Заповед №101/16.03.2020 г. на адм.ръководител на РС – Разлог. Проведени
са още 8 съдебни заседания, като делото е отлагано предимно за
доказателства, поради неявяванена подсъдимия без уважителни причини.
Съда е наложил дисциплиниращи мерки с оглед приключване на делото в
разумен срок, като е постановявал на два пъти принудително довеждане и
веднъж глоба на подсъдимия. Делото не е приключило и следващото
съдебно заседание е насрочено за 01.07.2021 г. Общата продължителност на
делото до датата на настоящата проверка е 2  г.  9  м.  и 11  дни. При съдия
Шипковенска делото е било с продължителност 1  г.  3  м.  и 7  дни,  а при
съдия Полежанова 1 г. 6 м. 4 дни;

НОХД №632/2018 г.: Делото е образувано на 13.09.2018 г. по внесен
ОА на РП – Разлог срещу 1 лице, за извършено престъпление по чл.195, ал.1,
т.3 пр.1 от НК вр. с чл.194, ал.1 от НК. Още същия ден делото е
разпределено на случаен принцип с протокол от избор на съдия докладчик-
Стела Шипковенска. С разпореждане от закрито заседание от същия ден
делото е насрочено в разпоредително заседание на 12.11.2018 г. След като
делото е отлагано 4 пъти предимно поради нередовно призоваване на
подсъдимия, на който съда е наложил принудително довеждане и е
предприел всички законоустановени средства същия да бъде призован, в
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съдебното заседание проведено на 04.06.2019 г. е даден ход на
разпоредителното заседание, същото е приключило и делото е насрочено за
03.09.2019 г. да се гледа по общия ред. Проведени са още две съдебни
заседания, като едното е отложено поради неявяване на подсъдимия и съда е
постановил принудителното му довеждане, а следващото е отложено за
събиране на доказателства за 13.01.2020 г. С протокол от избор на съдия –
докладчик от 17.12.2019 г. делото е преразпределено на случаен принцип на
съдия Велина Полежанова, предвид ползване на отпуск поради временна
неработоспособност за период повече от един месец на съдия Шипковенска,
съгласно Заповед №485/16.12.2019 г. и Заповед№486/16.12.2019 г. на Адм.
Ръководител на РС – Разлог. С протоколно определение от 13.01.2020 г. е
отменен хода по същество на делото даден от предходния съдебен състав, с
оглед нередовното призоваване на пострадалите лица не е даден ход на
делото и същото е отложено за разглеждане в разпоредително заседание на
02.03.2020 г. Проведени са 6 съдебни заседания, като впоследното на
22.10.2020 г. е даден ход на разпоредителното заседание, същото е
приключило и делото е насрочено за 23.11.2020 г. за разглеждане по общия
ред. Делото е отлагано многократно поради нередовно призоваване на
подсъдимия, същия е обявен за ОДИ, постановено е и принудителното му
довеждане. Съдебното заседание за 23.11.2020 г.е отменено поради
епидиемиологичната обстановка в страната и в изпълнение на Заповед
№423/11.11.2020 г. на адм.ръководител на РС – Разлог. Делото е
пренасрочено за 11.02.2021 г. На тази дата не е даден ход на делото, тъй като
подсъдимия е нередовно призован /не се е върнал отрязък от изпратената
призовка/. Съда е поискал обяснение от длъжностното лице -призовкар, за
причините довели до това да липсва върнат отрязък от призовката.
Отменено е следващото съдебно заседание въз основа на Заповед
№87/23.03.2021 г. и Заповед №8/23.03.2021 г. във връзка с
епидимиологичната обстановка в старната. Делото е пренасрочено за
07.05.2021 г., когато е даден ход на делото и същото е отложено за събиране
на доказателства за  01.07.2021 г. Общата продължителност на делото до
датата на настоящата проверка е 2 г. 9 м. и 9 дни. При съдия Шипковенска
делото е било с продължителност 1 г. 3 м. и 5 дни, а при съдия Полежанова
1 г. 6 м. и 4 дни;

НОХД № 811/2018 г.: е образувано на 06.12.2018 г. по внесен ОА
срещу едно лице за извършено престъпление по чл.311,ал.,вр. с чл.26,ал.1 от
НК. Обвинителният акт е изготвен на 39 страници. Делото се състои от осем
тома. Още същия ден делото е разпределено на случаен принцип с протокол
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от избор на съдия докладчик-Стела Шипковенска. За разпит са призовани
осемнадесет лица плюс едно вещо лица. С разпореждане от 11.12.2018 г.
делото е насрочено за разглеждане в открито заседание за 05.02.2019 г.,
когато е даден ход. За разглеждане по общия ред делото е насрочено на
17.04.2019 г., като не е спазен срока по чл.252,ал.2 от НПК. Проведени са
три съдебни заседания при спазване на срока по чл.271, ал.10 от НПК. С
протокол от избор на съдия – докладчик от 17.12.2019 г. делото е
преразпределено на случаен принцип на съдия Емил Божков, предвид
ползване на отпуск поради временна неработоспособност за период повече
от един месец на съдия Шипковенска, съгласно Заповед №485/16.12.2019 г.
и Заповед№486/16.12.2019 г. на Адм. Ръководител на РС – Разлог. От
17.05.2021 г. съдия – докладчик е съдия Полежанова. Общата
продължителност на делото до датата на настоящата проверка е 2 г.  6  м.  и
16 дни. При съдия Шипковенска делото е било с продължителност 1 г. и 12
дни, при съдия Божков 1 г. и 3 м., а при съдия Полежанова 3 м.;

НОХД № 857/2018 г.: Делото е образувано по внесен ОА срещу
четири лица за извършено престъпление по 129,ал.1, вр. с ал.2,пр.2, вр. с
чл.20, ал.2 от НК. Още същия ден делото е разпределено на случаен принцип
с протокол от избор на съдия докладчик-Стела Шипковенска. С
разпореждане от 28.12.2018 г. делото е насрочено за разглеждане в открито
заседание на 07.02.2019 г.,когато ход не е даден. В следващото съдебно
заседание на 15.04.2019 г. е даден ход на делото. За разглеждане по общия
ред делото е насрочено за 10.06.2019 г. Провела е шест открити съдебни
заседания при спазване на срока по чл.271,ал.10 от НПК. В три от съдебните
заседания е даван ход на делото, като е извършена огромна по обем работа.
На   17.12.2019 г. предвид очакващото се дълготрайно отсъствие на съдия
Шипковенска, делото е преразпределено на съдия Велина Полежанова. С
определение от 13.01.2020 г. делото е насрочено за разглеждане в открито
заседание на 07.02.2020 г. Насрочени и проведени са три съдебни заседания.
От разпоредително заседание на 17.08.2020 г., делото е насрочено за
разглеждане по общия ред на 18.09.2020 г. Във връзка с
противоепидемичната обстановка следващото съдебно заседание насрочено
на 17.11.2020 г. е пренасрочено за 03.02.2021 г.След това са проведени още
две съдебни заседания – на 14.04.21 г. и на 21.06.21 г., като делото все още
не е приключило. Общата продължителност на делото до датата на
настоящата проверка е 2 г. 5 м. и 25 дни. При съдия Шипковенска делото е
било с продължителност 11 м. и 20 дни, а при съдия Полежанова 1 г. 6 м. и
4 дни;
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НОХД № 805/2018 г.: Делото е образувано на 04.12.2018 г. по внесен
ОА срещу едно лице за извършено престъпление по чл.131, ал.1, т.2, пр.1 от
НК, вр. с чл.129, ал.2, пр.3 от НК. Още същия ден делото е разпределено на
случаен принцип с протокол от избор на съдия докладчик-Стела
Шипковенска. На 24.01.2019 г., е проведено разпоредително заседание,
когато е даден и ход на делото. За разглеждане по общия ред делото е
насрочено за 01.04.2019 г., като не е спазен срока по чл.252, ал.2 от НПК.
Проведени са четири съдебни заседания при спазване на срока по чл.271,
ал.10 от НПК. На 17.12.2019 г. делото е преразпределено на съдия
Полежанова, която е започнала разглеждането му отново. В съдебно
заседание на 04.03.2020 г. е даден ход на разпоредителното заседание. За
разглеждане по общия ред делото е насрочено за 07.04.2020 г. На два пъти
делото е било пренасрочвано във връзка с противоепидемичната обстановка.
Следващото съдебно заседание е проведено на 06.07.2020г. Проведени са
още четири съдебни заседания, като отново има пренасрочване на делото с
оглед противоепидемичната обстановка. Следващото съдебно заседание е
насрочено за 08.09.2021 г. Общата продължителност на делото до датата на
настоящата проверка е 2 г. 6 м. и 18 дни. При съдия Шипковенска делото е
било с продължителност 1 г. и 14 дни, а при съдия Полежанова 1 г. 6 м. и 4
дни;

НОХД № 122/2018 г.: Делото е образувано на 13.02.2018 г. по внесен
ОА срещу едно лице за извършено престъпление по чл.343б,ал.1 от НК и по
чл.343в,ал.2 от НК. Още същия ден делото е разпределено на случаен
принцип с протокол от избор на съдия докладчик-Стела Шипковенска. С
разпореждане от 13.02.2018 г. делото е насрочено за 12.04.2018 г. Съдия
Шипковенска е провела десет открити съдебни заседания при спазване на
срока по чл.271, ал.10 от НПК. В пет от съдебните заседания е даван ход на
делото за събиране на доказателства. Не се констатираха безпричинни
отлагания на делото. В последствие след м. декември 2019 г. за съдия
докладчик е определен съдия Божков. Съдия Божков е провел единадесет
съдебни заседания, като в половината от тях е даван ход на делото и са
извършвани процесуални действия. С Разпореждане от 29.03.2021 г. за съдия
докладчик е определена съдия Запрянова, като същата с определение от
30.03.2021 г. се е отвела от разглеждане на делото. На 30.03.2021 г. делото е
разпределено на съдия Полежанова. Съдия Полежанова е провела едно
съдебно заседание по делото на 25.05.2021г.,като е даден ход на
разпоредителното заседание. Общата продължителност на делото до датата
на настоящата проверка е 2 г. 6 м. и 18 дни. При съдия Шипковенска делото
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е било с продължителност 1 г. и 14 дни, при съдия Божков 1 г. 3 м. и 4 дни,
а при съдия Полежанова 3 месеца;

НОХД №129/2018 г.: Делото е образувано на 14.02.2018 г. по внесен
ОА срещу едно лице за извършено престъпление по чл.215, ал.1, пр.1, вр. с
чл.339,ал.1, вр. с чл.23 от НК. Още същия ден делото е разпределено на
случаен принцип с протокол от избор на съдия докладчик-Стела
Шипковенска. С Разпореждане от 21.02.2018 г. делото е насрочено за
12.04.2018 г. за разглеждане в разпоредително заседание. Съдия
Шипковенска е провела девет съдебни заседания, когато поради
предстоящото и дълговременно отсъствие, делото е преразпределено на
случаен принцип на съдия Полежанова, на 17.12.2019 г., като разглеждането
на делото е започнало отначало. До настоящия момент съдия Полежанова е
провела осем съдебни заседания. От съдебно заседание на 29.04.2021 г.
делото е насрочено за 07.07.2021 г. Общата продължителност на делото до
датата на настоящата проверка е 3 г. 4 м. и 8 дни. При съдия Шипковенска
делото е било с продължителност 1 г. 10 м.и 4 дни, а при съдия Полежанова
1 г. 6 м. и 4 дни;

Дела на съдия Румяна Запрянова: 6 броя, както следва:
НОХД №123/2017 г.: Делото е образувано на 09.02.2017 г. по внесен

ОА срещу едно лице за извършено престъпление по чл.343в, ал.2 от НК.
Още същия ден делото е разпределено на случаен принцип с протокол от
избор на съдия докладчик-Стела Шипковенска. С разпореждане от
13.02.2017 г. делото е насрочено за разглеждане на 16.02.2017 г. До
10.12.2019 г. съдия Шипковенска е провела седемнадесет съдебни заседания,
като в повечето случаи делото е отлагано по уважителни причини, като най
честите от тях са : заболяване на подсъдимата, като са представяни
медицински оправдателни документи; неявяване на защитника и поради
други ангажименти; нередовно призоваване и неявяване на свидетели; за
събиране на доказателства в случаите когато е даван ход на делото. Извода
който може да се направи е, че съдия Шипковенска не е предприела
действия с оглед дисциплиниране на участниците в процеса и най вече
подсъдимата и нейният защитник. Повече от половината отложени
заседания се дължат на техните действия и поведение на шиканиране на
процеса. В последствие на 18.12.2019 г. делото е преразпределено на съдия
Запрянова, която е провела 7 съдебни заседания до момента при спазване на
срока по чл.271,ал.10 от НПК, като следващото е насрочено за 13.09.2021 г.
Общата продължителност на делото до датата на настоящата проверка е 4 г.
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4 м. и 11 дни. При съдия Шипковенска делото е било с продължителност 2
г. 10 м. и 9 дни, а при съдия Запрянова 1 г. 6 м. и 4 дни;

НОХД № 342/2017 г.: Делото е образувано на 27.04.2017 г. по внесен
ОА срещу едно лице за извършено престъпление по чл.202, ал.2, т.1 от НК,
вр. с чл.201 от НК, вр. с чл.26, ал.1 от НК. Още същия ден делото е
разпределено на случаен принцип с протокол от избор на съдия докладчик-
Стела Шипковенска. С разпореждане от 03.05.2017 г. делото е насрочено за
разглеждане на 19.06.2017 г. До 29.11.2019 г. съдия Шипковенска е провела
седемнадесет съдебни заседания, като в повечето случаи делото е отлагано
по уважителни причини, като най честите от тях са : заболяване на
подсъдимата, като са представяни медицински оправдателни документи;
неявяване на защитника и поради други ангажименти; нередовно
призоваване и неявяване на свидетели; за събиране на доказателства в
случаите когато е даван ход на делото и пр. Извода който може да се
направи е, че съдия Шипковенска не е предприела действия с оглед
дисциплиниране на участниците в процеса и най вече подсъдимата и
нейният защитник. Повече от половината отложени заседания се дължат на
техните действия и поведение на шиканиране на процеса. В последствие на
18.12.2019 г. делото е преразпределено на съдия Божков, който в
разпоредително заседание на 11.02.2020 г. се е отвел от разглеждане на
делото. На 12.02.2020 г. делото е разпределено на съдия Румяна Запрянова.
С определение от 12.02.2020 г. делото е насрочено за разглеждане в
разпоредително заседание на 10.03.2020 г., като тогава ход на делото не е
даден- не се е явил адвоката на подсъдимата. Представителя на
прокуратурата е изразил остър протест по отношение на процесуалното
поведение на подсъдимата и защитника до този момент на развитие на
процеса. Съдия Запрянова в определението си е заявила намерение за
дисциплиниране на участниците в процеса и най вече подсъдимата и
защитника,  с оглед бъдещото им поведение в процеса, което несъмнено е
дало резултат, видно от последващите им действия и участие в процеса..
Проведени са две разпоредителни заседания, като и в двете е даван ход на
заседанието. Разглеждането на делото е продължило по общия ред, като
първото съдебно заседание е проведено на 30.07.2020 г., като е спазен срока
за насрочване по чл.252, ал.2 от НПК. Проведени са пет бр. открити съдебни
заседания при спазване на срока по чл.271, ал.10 от НПК, като за
отбелязване е , че във всяко съдебно заседание е даван ход на делото и са
извършвани определени процесуални действия. Делото е насрочено за
15.07.2021 г. Общата продължителност на делото до датата на настоящата
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проверка е 4  г.  1  м.  и 26  дни. При съдия Шипковенска делото е било с
продължителност 2 г.  7  м.  и 21 дни, при съдия Божков 2  м.  23  дни,  а при
съдия Запрянова 1 г. 5 м. и 3 дни;

НОХД № 334/2018 г.: Делото е образувано на 19.04.2018 г. по внесен
ОА срещу едно лице за извършено престъпление по чл.195, ал.1, т.9, пр.1,
вр. с чл.194, ал.1 от НК. Още същия ден делото е разпределено на случаен
принцип с протокол от избор на съдия докладчик-Стела Шипковенска. С
разпореждане от 23.04.2018 г. делото е насрочено за разглеждане в
разпоредително заседание на 14.06.2018 г., като тогава ход на делото не е
даден поради нередовно призоваване на пострадалото лице. Ход на
разпоредителното заседание е даден на 06.07.2018 г. След приключване на
разпоредителното заседание делото е насрочено за разглеждане по общия
ред на 26.09.2018 г., което е в нарушение на разпоредбата на чл.252, ал.2 от
НПК. Съдия Шипковенска е провела осем открити съдебни заседания при
спазване на срока по чл.271, ал.10 от НПК. С изключение на две съдебни
заседания във всички останали е даван ход на делото и са извършване
процесуални действия. Не се констатираха безпричинни отлагания на
делото. В последствие делото е разпределено на съдия Божков.
Разглеждането на делото е започнало отначало. На 22.03.2021 г. поради това,
че е била дежурен съдия съдия Полежанова е отсрочила делото, като в
последствие на 29.03.2021 г. след извършено случайно разпределение на
делата за съдия- докладчик е определена съдия Запрянова. С определение от
30.03.2021 г.делото е насрочено за разглеждане в разпоредително заседание
за 18.05.2021 г., като ход на делото не е даден поради нередовна процедура
по призоваване. Делото е насрочено за 13.07.2021 г. Общата
продължителност на делото до датата на настоящата проверка е 3 г. 2 м. и 3
дни. При съдия Шипковенска делото е било с продължителност 1 г.  7  м.  и
29 дни, при съдия Божков 1 г. 3 м. и 4 м., а при съдия Запрянова 3 месеца;

НОХД № 520/2018 г.: Делото е образувано на 18.07.2018 г. по внесен
ОА срещу едно лице за извършено престъпление по чл.216, ал.5, пр.1, вр. с
ал.1 от НК. Още същия ден делото е разпределено на случаен принцип с
протокол от избор на съдия докладчик-Стела Шипковенска. С разпореждане
от 19.07.2018 г. делото е насрочено за разглеждане в открито
разпоредително заседание на 18.09.2018 г., ката тогава не е даден ход на
делото. Ход на разпоредителното заседание е даден на 08.11.2018 г. Делото е
насрочено за разглеждане по общия ред в съдебно заседание на 29.11.2018 г.
До    18.12.2019 г. съдия Шипковенска е провела седем съдебни заседания
при спазване на срока по чл.271, ал.10 от НПК, като не се констатираха



43

безпричинни отлагания на делото. В един момент при повторно отсъствие на
защитника на подсъдимия е назначен резервен защитник, а в последствие е
назначен и нов защитник на подсъдимия. На 18.12.2019 г. е извършено ново
разпределение на съдия- докладчик поради предстоящото дълговременно
отсъствие на съдия Шипковенска. За съдия – докладчик е определена съдия
Запрянова. С разпореждане от 23.12.2019 г. делото е насрочено за
разглеждане в разпоредително заседание на 25.02.2020 г. До настоящият
момент съдия Запрянова е провела десет съдебни заседания, като в повече от
половината е даван ход на делото и са извършвани определени процесуални
действия. Предприемани са дисциплиниращи мерки в случай на
неоснователно неявяване на участници в процеса. Делата са отлагани при
спазване на срока по чл.271, ал.10 от НПК. Не се констатираха безпричинни
отлагания на съдебните заседания. Следващото съдебно заседание е
насрочено за 13.07.2021 г. Общата продължителност на делото до датата на
настоящата проверка е 2 г. 11 м. и 4 дни. При съдия Шипковенска делото е
било с продължителност 1 г. и 5 м., а при съдия Запрянова 1 г. 6 м. и 4 дни;

НОХД № 706/2018 г.: Делото е образувано на 23.10.2018 г., като
първоначално съдия докладчик е бил съдия Божков. Делото е образувано по
внесен от РП- Разлог ОА срещу едно лице за извършено престъпление по
чл.217, ал.4 от НК, във вр. с чл.217, ал.1 от НК. Още същия ден делото е
разпределено на случаен принцип с протокол от избор на съдия докладчик-
Съдия Божков е провел тринадесет съдебни заседания. На 29.03.2021 г.
делото е преразпределено на съдия Искра Трендафилова. С определение от
03.04.2021 г. съдия Трендафилова се е отвела от разглеждане на делото.
Отвода е мотивиран с факта, че съдията е разглеждала гражданско дело
страна по което е бил подсъдимия по наказателното дело и има
взаимовръзка между двете дела. На 12.04.2021 г. делото е преразпределено
на съдия Запрянова. С разпореждане от 13.04.2021 г. делото е насрочено за
18.05.2021 г. в разпоредително заседание. Тогава е даден ход на
разпоредителното заседание. Следващото заседание за разглеждане на
делото по общия ред е насрочено за 15.10.2021 г., което е в нарушение на
разпоредбата на чл.252, ал.2 от НПК- делото е следвало да се насрочи в
едномесечен срок. Общата продължителност на делото до датата на
настоящата проверка е 2 г.  и 8  месеца. При съдия Божков делото е било с
продължителност 2  г.  5  м.  и 6  дни, а при съдия Запрянова 2 месеца и 10
дни;

НЧХД № 549/2018 г.: Делото е образувано на 31.07.2018 г. по частна
жалба с правно основание чл.130 от НК. Още същия ден делото е
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разпределено на случаен принцип с протокол от избор на съдия докладчик-
Стела Шипковенска. С разпореждане от 31.07.2018 г. делото е насрочено за
30.08.2018 г., когато ход на делото не е даден поради нередовно призоваване
на подсъдимата. Призовката е върната в цялост на 29.08.2018 г. с
отбелязване, че лицето не живее на посочения адрес. Ход на делото не е
даден и в следващото съдебно заседание на 23.10.2018 г., поради неявяване
на подсъдимита. Получена е молба от нея с искане делото да се отложи, като
изрично е заявила, че желае да участва в разглеждането на делото.
Представила е медицински оправдателен документ за отсъствието си.
Следващите две съдебни заседания са отложени поради невъзможност на
подсъдимата да организира защитата си. В съдебно заседание на 28.02.2019
г. поради неоснователно неявяване на защитника на подсъдимата, съдът му е
наложил глоба от 200 лв. Ход на делото не е даден и в съдебните заседания
на 13.05.2019 г., на 05.07.2019 г. и на 04.10.2019 г.и в трите случая поради
неявяване на адвоката на частния тъжител- представяни са оправдателени
документи. Ход на делото не е даден и в съдебно заседание 03.12.2019 г.-
представени са оправдателни документи от неявилите се- адвоката на
частната тъжителки и подсъдимата поради заболяване. На 18.12.2019 г.
делото е преразпределено на съдия Божков поради предстоящото отсъствие
на съдия Шипковенска за повече от един месец. Последвал е отвод на съдия
Божков поради обстоятелството, че той разглежда друго дело между същите
страни. На 30.12.2019 г. за съдия- докладчик е определена съдия Искра
Трендафилова. С разпореждане от 26.02.2020 г. съдия Трендафилова е
обединила двете дела водени от страните по делото, като делото е
продължило под по малкия НЧХД №19/2019 г., като производството по
НЧХД№ 549/2018г. е прекратено. С определение от 16.03.2020 г. на съдия
Божков делата отново са разделени. С разпореждане на съдия Трендафилова
от 16.03.2020 г. делото е насрочено за разглеждане на 16.04.2020 г.,когато
ход на делото не е даден. В следващото съдебно заседание на 15.07.2020 г.
от страна на защитата на подсъдимата е направен отвод на съдия
Трендафилова и съдията се е отвела. На 15.07.2020 г. е извършено ново
разпределение на делото и за съдия- докладчик е определена съдия Румяна
Запрянова. Последвало е разпореждане с което частната тъжба е оставена
без движение, като след отстраняване на констатираните нередност в
частната тъжба, с разпореждане от 04.09.2020 г., делото е насрочено за
22.10.2020 г. Съдия Запрянова е провела четири съдебни заседания при
спазване на срока по чл.271, ал.10 от НПК. Делото е насрочено за 21.07.2021
г. Не се констатираха безпричинни отлагания на делото, както и нарушения
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от страна на съдия-докладчиците по делото във връзка с организацията на
работа по образуване,движение и приключване на делото Общата
продължителност на делото до датата на настоящата проверка е 2 г. 10 м. и
22 дни. При съдия Шипковенска делото е било с продължителност 1 г. 4 м.
и 18 дни, при съдия Трендафилова делото е било с продължителност 6 м. и
15 дни, а при съдия Запрянова 11 м. и 7 дни;

Дела на съдия Искра Трендафилова: 10 броя, както следва:
НОХД №661/2016 г.: Делото е образувано на 20.09.2016 г. по внесен

ОА на РП – Разлог срещу 1 лице, за управление на МПС в пияно състояние –
чл.343б, ал.1 от НК. Още същия ден делото е разпределено на случаен
принцип с протокол от избор на съдия докладчик-Стела Шипковенска. . С
разпореждане от закрито заседание от 21.09.2016 г. делото е насрочено в
съдебно заседание 01.11.2016 г. Проведени са 21 съдебни заседания, като в
проведеното заседание на 16.12.2019 г. на делото не е даден ход тъй като
защитника на подсъдимия е представил молба, че по уважителни причини не
може да се яви в съдебното заседание и моли съда да отложи делото. Делото
е насрочено за 14.02.2020 г. Делото е отлагано за събиране на гласни и
писмени доказателства, поради неявяване в съдебна зала на страните по
делото – свидетели, вещи лица, подсъдим и защитник. Адвоката на
подсъдимия доста често не се е явявал поради отсъствие по уважителни
причини. Няколко пъти не се е явил без да са посочени причини за това,
същото важи и за подсъдимия и за свидетелите, които са били редовно
призовани. Не са взети конкретни и навременни дисциплиниращи мерки по
отношение на участниците в процеса. С протокол от избор на съдия –
докладчик от 18.12.2019 г. делото е преразпределено на случаен принцип на
съдия Искра Трендафилова, предвид ползване на отпуск поради временна
неработоспособност за период повече от един месец на съдия Шипковенска,
съгласно Заповед №485/16.12.2019 г. и Заповед№486/16.12.2019 г. на Адм.
Ръководител на РС – Разлог. С разпореждане от 15.01.2020 г. делото е
насрочено за 14.02.2020 г. До момента са проведени 9 съдебни заседания,
като последното е насрочено за  08.07.20201 г. Общата продължителност на
делото до датата на настоящата проверка е 4  г.  9  м.  и 2  дни. При съдия
Шипковенска делото е било с продължителност 3  г.  2  м.  и 28 дни,  а при
съдия Трендафилова 1 г. 6 м. и 4 дни;

НОХД №237/2017 г.: Делото е образувано на 24.03.2017 г. по внесен
ОА на РП – Разлог на РП – Разлог срещу 1 лице, за извършено престъпление
по чл.129, ал.2 пр.2, алт.2, вр. ал.1 от НК и по чл.144, ал.3, вр. ал.1 от НК, вр.
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чл.23, ал.1 от НК. Още същия ден делото е разпределено на случаен принцип
с протокол от избор на съдия докладчик-Стела Шипковенска. .С
разпореждане от закрито заседание от същия ден делото е насрочено в
разпоредително заседание на 10.05.2017 г. Проведени са 7 съдебни
заседания без да се даде ход на делото. В 8 –то поред заседание проведено
на 26.09.2018 г. е даден ход на разпоредителното заседание и делото е
отложено за разглеждане по общия ред за 14.11.2018 г. Делото до този
момент е отлагано предимно поради заболяване на подсъдимия, за което е
представил болничен лист и поради това, че е поискал от съда да му
предостави правна помощ. Проведени са още 7 съдебни заседания, като
делото е отлагано предимно поради неявяване на подсъдимия и неговия
адвокат, както и за събиране на доказателства. Съда е наложил глоба от 200
лв. на подсъдимия и принудително довеждане от органите на МВР.
Предприетите мерки от съда са забавени и ненавременни. С протокол от
избор на съдия – докладчик от 17.12.2019 г. делото е преразпределено на
случаен принцип на съдия Искра Трендафилова, предвид ползване на отпуск
поради временна неработоспособност за период повече от един месец на
съдия Шипковенска, съгласно Заповед №485/16.12.2019 г. и
Заповед№486/16.12.2019 г. на Адм. Ръководител на РС – Разлог. С
разпореждане от 14.01.2020 г. делото е насрочено за 24.01.2020 г. Проведени
са 5 съдебни заседания, като ход на разпоредителното заседание не е даден
поради заболяване на подсъдимия. Съда е наложил две глоби на подсъдимия
в размер на по 300 лв. и е постановил принудително довеждане от органите
на МВР. В шестото по ред заседание проведено на 27.10.2020 г. е даден ход
на разпоредителното заседание и е отложено да се гледа по общия ред за
06.01.2021 г. Отново не е даден ход на делото поради постъпила молба от
адвоката на подсъдимия, че подзащитния е болен. Съда е указал, че при
следващи молби подадени от подсъдимия на същото основание няма да
бъдат уважавани. Делото е отложено за 18.02.2021 г. Отново не се явява
подсъдимия, като съда му е наложил глоба в размер на 100 лв. и
принудително довеждане за безпричинното му неявяване. Делото е
отложено за 11.05.2021 г., когато отново не е даден ход на делото тъй като
адвоката на подсъдимия е представил болничен лист по делото и съда е
определил да се назначи резервен защитник по делото. Насрочил е
следващото съдебно заседание за 16.06.2021 г. На тази дата е даден ход на
делото и същото е отложено за доказателства за 15.09.2021 г.С определение
от 29.09.2020 г. глобите на подсъдимия и принудителното му довеждане са
отменени поради наличие на уважителни причини. Последното съдебно
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заседание е насрочено за 01.07.2021 г. Делото е отлагано предимно за
събиране на доказателства и разпит на свидетели, както и поради нередовно
призоваване или отсъствие от залата на редовно призовани страни по
делото. Съда е предприел необходимите мерки за дисциплиниране на
участниците в производството Общата продължителност на делото до датата
на настоящата проверка е 4 г. и 3 месеца. При съдия Шипковенска делото е
било с продължителност 2 г. 8 м. и 24 дни, а при съдия Трендафилова 1 г. 6
м. и 4 дни;

НОХД №813/2017 г.: Делото е образувано на 26.10.2017 г. по внесен
ОА на РП – Разлог срещу 1 лице, за извършено престъпление по чл.209, ал.1
пр.1, НК във вр. с чл.26 от НК. Още същия ден делото е разпределено ръчно
на Стела Шипковенска с протокол от избор на съдия докладчик, поради
това, че тя е съдията прекратил производството и върнал делото на
прокуратурата. С разпореждане от закрито заседание от 27.10.2017 г. делото
е насрочено в разпоредително заседание на 20.12.2017 г. Проведени са 5
съдебни заседания без да се даде ход на делото. В 6 –то поред заседание
проведено на            26.09.2018 г. е даден ход на разпоредителното заседание
и делото е отложено за разглеждане по общия ред за 21.11.2018 г., когато е
даден ход и делото е насрочено за събиране на доказателства за 11.02.2020 г.
Делото до този момент е отлагано предимно поради нередовно призоваване
на пострадалото лице и за назначавена на защитник и резервен такъв на
подсъдимия, както и за неспазване на 7 дневния срок, в който подсъдимия да
може да даде отговор на въпросите по чл.248 от НПК.  Проведени са още 6
съдебни заседания, като същитае са отлагани предимно поради неявяване на
страните в процеса и за събиране на доказателства. Съда е предпирел мерки
за дисциплиниране на участниците в процеса, като е налагал глоби,
принудително довеждане от органите на МВР, обявяване за ОДИ на
определени участници в процеса. С протокол от избор на съдия – докладчик
от 17.12.2019 г. делото е преразпределено на случаен принцип на съдия
Искра Трендафилова, предвид ползване на отпуск поради временна
неработоспособност за период повече от един месец на съдия Шипковенска,
съгласно Заповед №485/16.12.2019 г. и Заповед№486/16.12.2019 г. на Адм.
Ръководител на РС – Разлог. С разпореждане от 15.01.2020 г. делото е
насрочено за 25.02.2020 г. за провеждане на разпоредително заседание. В
това заседание е даден ход на разпоредителното заседание и същото е
приключило, като съда е обявил, че делото продължава по общия ред и го
насрочва за 22.04.2020 г. Тогава е отменено съдебното заседание поради
Заповед №172/09.04.2020 г. на адм. Ръководител на РС – Разлог, за
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предприемане мерки за предпазване от коронавирусната инфекция и всички
насрочени съдебни заседания до 13.05.2020 г. са отменени. Делото е
пренасрочено за 01.07.2020 г. Проведени са 4 съдебни заседания, като
същите са отлагани предимно поради неявяване на свидетели по делото,
които са в чужбина и поради корона вирусната инфекция не могат да дойдат
в страната, както и за събиране на доказателства. Последното заседание е
насрочено за 25.06.2021 г. Общата продължителност на делото до датата на
настоящата проверка е 3 г. 7 м. и 27 дни. При съдия Шипковенска делото е
било с продължителност 2 г. 1 м. и 22 дни, а при съдия Трендафилова 1 г. 6
м. и 4 дни;

НОХД №910/2017 г.: Делото е образувано на 07.12.2017 г. по внесен
ОА на РП – Разлог срещу 2 лица, за извършено престъпление по чл.235, ал.1,
пр.1  от НК вр.  с чл.26,  ал.1  от НК вр.  с чл.20,  ал.2,  вр.  с ал.1  от НК.  Още
същия ден делото е разпределено на случаен принцип с протокол от избор
на съдия докладчик-Стела Шипковенска. С разпореждане от закрито
заседание от 08.12.2017 г. делото е насрочено в разпоредително заседание на
06.02.2018 г. Проведени са 5 съдебни заседания, като в нито едно от тях не е
даден ход на разпоредителното заседание поради неявяването на единия или
другия подсъдим, за което съда е налагал глоби и принудително довеждане.
В проведеното съдебно заседание на 19.12.2018 г. е даден ход на
разпоредителното заседание и делото е отложено за разглеждане по общия
ред за 19.02.2019 г. Проведени са 5 съдебни заседания по общия ред, като
само в едно от тях е даден ход по същество. Делото отново е отлагано
предимно поради неявяване на подсъдимите, като са им налагани глоби
между 200 и 1000 лв., постановявано е и принудително довеждане. С
протокол от избор на съдия – докладчик от 17.12.2019 г. делото е
преразпределено на случаен принцип на съдия Искра Трендафилова,
предвид ползване на отпуск поради временна неработоспособност за период
повече от един месец на съдия Шипковенска, съгласно Заповед
№485/16.12.2019 г. и Заповед№486/16.12.2019 г. на Адм. Ръководител на РС
– Разлог. С определение от 03.01.2020 г. е отменен хода по същество на
делото даден от предходния съдебен състав и същото е пренасрочено за
27.01.2020 г. за разглеждане от фазата на разпоредителното заседание.
Проведени са 5 съдебни заседания, като в последното от 13.07.2020 г. е
даден ход на разпоредителното заседание. Делото е отлагано поради
нередовно призоваване на подсъдимите, боледуване на същите,
пренасрочване на делото във връзка с решение на ВСС по протокол
№9/15.03.2020 г., за предприемане мерки за предпазване от коронавирусната
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инфекция и всички насрочени съдебни заседания до 13.04.2020 г. След което
са проведени още 5 съдебни заседания, като причините за отлагането им са
същите като по-горе посочените: неявяване на подсъдимите, отсъствие на
адвокат по уважителни причини, заповед №423/11.11.2020г. на
адм.ръководител на РС – Разлог във връзка с корона вирусната инфекция,
заболяване на съдията. Съда е налагал дисциплиниращи мерки на
подсъдимите по отношение на срочността на производството, като глоби и
принудително довеждане от органите на МВР. Общата продължителност на
делото до датата на настоящата проверка е 3  г.  и 6  м.  15  дни. При съдия
Шипковенска делото е било с продължителност 2 г. и 11 дни, а при съдия
Трендафилова 1 г. 6 м. и 4 дни;

НОХД №39/2018 г.:Делото е образувано на 16.01.2018 г. по внесен ОА
на РП – Разлог срещу 2 лица, за извършено престъпление по чл.129, ал.2,
пр.3, алт.2 вр. с ал.1 от НК вр. с чл.20, ал.2 от НК. Още същия ден делото е
разпределено на случаен принцип с протокол от избор на съдия докладчик-
Стела Шипковенска. С разпореждане от закрито заседание от същия ден
делото е насрочено в разпоредително заседание на 08.03.2018 г. Проведени
са 9 съдебни заседания, като в проведеното заседание на 11.11.2019 г. не е
даден ход на делото поради неявяване на редовно уведомените свидетели,
като същото е насрочено за 28.01.2020 г. Делото е отлагано три пъти преди
да се даде ход на разпоредителното заседание. Делото е отлагано за
събиране на гласни и писмени доказателства, поради неявяване в съдебна
зала на страните по делото – свидетели, вещи лица, подсъдим и защитник.
Предприети са мерки за дисциплиниране на участниците в производството.
Делото е отлагано три пъти преди да се даде ход на разпоредителното
заседание. С протокол от избор на съдия – докладчик от 17.12.2019 г. делото
е преразпределено на случаен принцип на съдия Емил Божков, предвид
ползване на отпуск поради временна неработоспособност за период повече
от един месец на съдия Шипковенска, съгласно Заповед №485/16.12.2019 г.
и Заповед№486/16.12.2019 г. на Адм. Ръководител на РС – Разлог. С
разпореждане от 23.01.2020 г. делото е насрочено за 28.01.2020 г. Проведени
са 8 съдебни заседания, като в проведеното заседание на 21.01.2021 г. не е
даден ход на делото поради неявяване на нередовно призован подсъдим и на
редовно призован свидетел. Делото е насрочено за 18.03.2021 г. С протокол
от избор на съдия – докладчик от 17.03.2021 г. делото е преразпределено
ръчно на съдия Румяна Запрянова. Причина за преразпределението:
съгласно Вътрешни правила за разпределение на делата в РС – Разлог, в
хипотезата на отсъствие на съдия-докладчик в деня на насрочени дела на
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негов доклад, в случая поради отсъствие съгласно Предписание на РЗИ –
Благоевград с изх. №Р-1883/14.11.2020 г., делата се разпределят ръчно за
деня на дежурен съдия по утвърден график от адм.ръководител на РС –
Разлог. На 18.03.2021 г. съдия Запрянова не е дала ход на делото, като се е
позовала на принципа на неизменност на състава по наказателни дела, както
и на принципа на случайното разпределение на делата регламентиран
изрично като нарочни правила в действащите вътрешни правила за случайно
разпределение на делата в РС – Разлог, в хипотезата на обективна
невъзможност на съдия-докладчик Емил Божков да участва в състава на
съда за разглеждане на делото. Делото е пренасрочено за 13.05.2021 г., след
съгласуване със съдия –докладчика. С протокол от избор на съдия –
докладчик /преразпределение/ от 18.03.2021 г. делото ръчно е
преразпределено отново на съдия Божков, като основанието за
преразпределение е :отпадане на необходимостта ръчно преразпределяне на
делото обратно на първоначално определения на случаен принцип съдия-
докладчик, след като, поради отсъствие на последния, делото е било
разпределено на дежурен съдия при РС – Разлог за насроченото съдебно
заседание, в деня на отсъствието. С протокол от избор на съдия – докладчик
от 29.03.2021 г. делото е преразпределено на случаен принцип на съдия
Искра Трендафилова, съгласно Заповед №96/26.03.2021 г. на
адм.ръководител на РС – Разлог, за повторно разпределение на образуваните
и неприключили към 23.03.2021 г. – граждански, наказателни и
административни дела в РС – Разлог, разпределени на доклад н Емил
Божков-съдия в районен съд, което да се извърши на принципа на случайния
подбор, чрез електронно разпределение, измежду наличните районни съдии.
С разпореждане от 28.04.2021 г. е насрочено разпоредително заседание за
13.05.2021 г. На тази дата ход на разпоредителното заседание не е даден
поради неявяване на пострадалото лице и делото е отложено за 14.07.2021 г.
Общата продължителност на делото до датата на настоящата проверка е 3 г.
и 5 м. и 6 дни. При съдия Шипковенска делото е било с продължителност 1
г. 11 м. и 2 дни, при съдия Божков 1  г.  и 3  месеца, а при съдия
Трендафилова 2 м. и 24 дни;

НОХД №167/2018 г.: Делото е образувано на 23.02.2018 г. по внесен
ОА на РП – Разлог срещу 1 лице, за извършено престъпление по чл.316 от
НК вр. с чл.308, ал.2, вр. с ал.1 от НК, вр. с чл.26, ал.1 от НК и по чл.215,
ал.2, т.1 вр. с ал.1, пр.1 и пр.2 от НК, вр. с чл.26, ал.1 от НК вр. с чл.23, ал.1
от НК. Още същия ден делото е разпределено на случаен принцип с
протокол от избор на съдия докладчик-Емил Божков. С разпореждане от
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закрито заседание от 26.02.2018 г. делото е насрочено в разпоредително
заседание на 29.03.2018 г. С разпореждане от закрито заседание от
28.02.2018 г. има насрочена и резервна дата на разпоредително съдебно
заседание – 23.04.20218 г., предвид краткия срок за призоваване на
чуждестранните юридически лица и с оглед срочното приключване на
делото. В разпоредителното заседание проведено на 29.03.2018 г. не е даден
ход на делото и същото е отложено за резервната дата 23.04.2018 г. На тази
дата също не е даден ход на делото поради неявяване на ощетените
физически и юридически лица. Съда е указал всички ощетени чуждестранни
юридически лица да се призоват и чрез изпращане на съдебна поръчка, а
всички пострадали лица да се призоват и по телефона. Делото е насрочено за
21.06.2018 г. Проведени са общо 5 съдебни заседания, като в нито едно от
тях ход на разпоредителното заседание не е даден, поради нередовно
призоваване или неявяване в залата на част от ощетените юридически лица,
въпреки положените усилия от съда същите да бъдат призовани по всички
законоустановени начини. В проведеното заседание на     03.09.2018 г. съдия
Божков си е направил самоотвод на основание чл.29, ал.2 от НПК – близки
приятелски отношения с адвоката на подсъдимия, който е упълномощен от
подсъдимия от 03.09.2018 г. С протокол от избор на съдия – докладчик
/преразпределение/, на случаен принцип автоматично от електронната
система делото е разпределено на съдия Шипковенска. С разпореждане от
07.09.2018 г. делото е насрочено за разглеждане в разпоредително заседание
за 29.10.2018 г. Проведени са 7 съдебни заседания, без да е даден ход на
делото поради неполучен отговор от изпратена съдебна поръчка до Австрия,
както и поради нередовно призоваване на част от страните по делото, за
което съда е предприел необходимите действия за редовното връчване на
призовките. Ход на делото е даден в проведеното разпоредително заседание
на 30.09.2019 г., като същото е отложено за разглеждане по общия ред за
01.11.2019 г. На тази дата ход на делото не е даден, поради нередовно
призоваване на част от свидетелите по делото и същото е отложено за
20.01.2020 г., като е указал на свидетелите, че при редовно призоваване и
неявяване от тяхна страна, без уважителни причини, съдът ще постанови
принудително довеждане и ще наложи глоба в размер на 1000 лв. С
протокол от избор на съдия – докладчик от 17.12.2019 г. делото е
преразпределено на случаен принцип на съдия Искра Трендафилова,
предвид ползване на отпуск поради временна неработоспособност за период
повече от един месец на съдия Шипковенска, съгласно Заповед
№485/16.12.2019 г. и Заповед№486/16.12.2019 г. на Адм. Ръководител на РС
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– Разлог. С определение от 03.01.2020 г. делото е насрочено за 03.02.2020 г.
С разпореждане от 14.01.2020 г. в закрито заседание, съобщава на страните,
че в откритото съдебно заседание насрочено за 03.02.2020 г. ще бъде
проведено разпоредително заседание по смисъла на чл.248 от НПК.
Проведени са 6 съдебни заседания, без да е даден ход на разпоредителното
заседание. Не се явяват предимно редовно призовани пострадалите лица по
делото, в едно от заседанията не се е явил и подсъдимия без да сочи
уважителни причини за това. В проведеното на 29.10.2020 г. съдебно
заседание е даден ход на разпоредителното заседание и същото е отложено
за разглеждане по общия ред за 08.01.2021 г. Проведени са три съдебни
заседания до момента, като и в трите ход на делото не е даден. Делото е
отлагано поради неявяване на адвоката на подсъдимия и самия подсъдим, по
уважителни причини. Не се явяват и редовно призованите ощетени страни в
процеса, за които съда не е предприел никакви законоустановени мерки, с
цел дисциплинирането им. Общата продължителност на делото до датата на
настоящата проверка е 3  г.  и 3  м.  и 28  дни. При съдия Божков делото е с
продължителност от 6 м. и 11 дни. При съдия Шипковенска делото е било с
продължителност 1 г.  3 м. и 15 дни, а при съдия Трендафилова 1 г. 6 м. и 4
дни;

НАХД №405/2018 г.: Делото е образувано на 04.06.2018 г. по внесено
постановление за предложение за освобождаване на обвиняем от
наказателна отговорност с налагане на административно наказание – глоба
по реда на чл.78а от НК, за престъпление по чл.314 от НК, на РП – Разлог
срещу 1 лице. Още същия ден делото е разпределено на случаен принцип с
протокол от избор на съдия докладчик-Стела Шипковенска. С разпореждане
от закрито заседание от 07.06.2018 г. делото е насрочено за разглеждане по
реда на глава двадесет и осма от НПК в открито заседание за 04.07.2018 г.
Проведени са 7 съдебни заседания, последното на 27.11.2018 г. като делото е
отлагано за събиране на доказателства и неявяване на обвиняемия по
уважителни причини. Следващото съдебно заседание е насрочено за
13.02.2020 г. С протокол от избор на съдия – докладчик от 17.12.2019 г.
делото е преразпределено на случаен принцип на съдия Искра
Трендафилова, предвид ползване на отпуск поради временна
неработоспособност за период повече от един месец на съдия Шипковенска,
съгласно Заповед №485/16.12.2019 г. и Заповед№486/16.12.2019 г. на Адм.
Ръководител на РС – Разлог. С определение от 13.02.2020 г. е отменен хода
по същество на делото даден от предходния съдебен състав и същото е
пренасрочено за 31.03.2020 г. Проведени са 6 съдебни заседания, като в
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последното от 31.05.2021 г. делото е приключило с решение обявено след
съвещание. Мотивите не са предадени към момента. Общата
продължителност на делото до датата на настоящата проверка е 3  г.  и 18
дни. При съдия Шипковенска делото е било с продължителност 1 г.  6  м.  и
14 дни, а при съдия Трендафилова 1 г. 6 м. и 4 дни;

НОХД №494/2018 г.: Делото е образувано на 03.07.2018 г. по внесен
ОА на РП – Разлог срещу 1 лице, за извършено престъпление по чл.195, ал.1,
т.4 пр.1 и т.7 вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.4, вр. чл.26, ал.1 вр. чл.28, ал.1 от
НК. Още същия ден делото е разпределено на случаен принцип с протокол
от избор на съдия докладчик-Стела Шипковенска. С разпореждане от
закрито заседание от 05.07.2018 г. делото е насрочено в разпоредително
заседание на 12.07.2019 г. След като делото е отлагано осем пъти предимно
поради служебна ангажираност на адвоката на подсъдимия, нередовно
призоваване и право на назначения от съда резервен защитник на
обвиняемия да се запознае с материалите по делото, в съдебното заседание
проведено на 08.10.2019 г. е даден ход на делото и е отложено, за да бъде
разгледано по общия ред за 06.11.2019 г. На тази дата делото е отложено за
доказателства за 28.01.2020 г. С протокол от избор на съдия – докладчик от
23.01.2020 г. делото е преразпределено на случаен принцип на съдия Искра
Трендафилова, предвид ползване на отпуск поради временна
неработоспособност за период повече от един месец на съдия Шипковенска,
съгласно Заповед №485/16.12.2019 г. и Заповед№486/16.12.2019 г. на Адм.
Ръководител на РС – Разлог. С протоколно определение от 28.01.2020 г. е
отменен хода по същество на делото даден от предходния съдебен състав, с
оглед нередовното призоваване на пострадалите лица не е даден ход на
делото и същото е отложено за разглеждане в разпоредително заседание на
28.02.2020 г. На тази дата не се е явил адвоката по делото поради пътуване
извън страната и делото е отложено за 08.04.2020 г., когато е отменено
поради разпореждане от 16.03.2020 г. във връзка с решение на ВСС по
протокол №9/15.03.2020 г., за предприемане мерки за предпазване от
коронавирусната инфекция и всички насрочени съдебни заседания до
13.04.2020 г. Делото е пренсрочено за 29.06.2020 г. Проведени са до момента
7 съдебни заседания, като не е даден ход на делото, следващото съдебно
заседание е насрочено за 27.09.2021 г. Делото е отлагано поради служебна
ангажираност и здравословни проблеми на адвоката на подсъдимия, за
назначаване на резервен адвокат по делото, два пъти делото е пренасрочвано
във връзка с решение на ВСС по протокол №9/15.03.2020 г., за
предприемане мерки за предпазване от коронавирусната инфекция, както и
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поради заболяване на съдия- докладчика по делото. Изпратена е и съдебна
поръчка относно пострадалото лице до Република Гърция. Общата
продължителност на делото до датата на настоящата проверка е 2 г. и 11 м.
и 19 дни. При съдия Шипковенска делото е било с продължителност 1 г. 5
м. и 15 дни, а при съдия Трендафилова 1 г. 6 м. и 4 дни;

НОХД №597/2018 г.- Делото е образувано на 28.08.2018 г. по внесен
ОА срещу 1 лице за извършено престъпление по чл.206, ал.1 от НК. Още
същия ден делото е разпределено на случаен принцип с протокол от избор
на съдия докладчик-Стела Шипковенска. .С разпореждане от закрито
заседание от 30.08.2018 г. делото е насрочено за разглеждане в
разпоредително заседание за 23.10.2018 г. Проведени са 3 съдебни
заседания, в които ход на разпоредителното заседание не е даден поради
няколко причини: съда е дал възможност назащитатада се запознае с
материалите по делото, нередовно призован подсъдим и служебна
ангажираност на адвоката, като съда е поискал обяснение от длъжностното
лице –призовкар. В съдебното заседание от 13.05.2019 г. е даден ход на
разпоредителното заседание, същото е приключило и е насрочено за
разглеждане по общия ред за 05.07.2019 г. Проведени са 2 съдебни
заседания, в които ход на делото не е даден поради служебна ангажираност
на давоката на подсъдимия и отсътвие на съдебен заседател по уважителни
причини. Делото е насрочено за 17.12.2019 г. С протокол от избор на съдия –
докладчик от 16.12.2019 г. делото е преразпределено на случаен принцип на
съдия Искра Трандафилова, предвид ползване на отпуск поради временна
неработоспособност за период повече от един месец на съдия Шипковенска,
съгласно Заповед №485/16.12.2019 г. и Заповед№486/16.12.2019 г. на Адм.
Ръководител на РС – Разлог. С протокол от съдебно заседание проведено на
017.12.2019 г. новия съдия-докладчик е уведомил страните в процеса, че
поради смяна на съдията-докладчик по делото, съдебното заседание по арг.
на чл.258 от НПК започва отначало, като е отменен хода по същество даден
от предходния съдия-докладчик. Проведени са 4 съдебни заседания, като
делото е отлагано поради отсъствие на страните от залата – поради
уважителни причини, отменени са 2 съдебни заседания поради
епидимиологичната обстановка в страната. Делото е отлагано и за събиране
на доказателства. В съдебното заседание от   15.06.2020 г. делото е
приключило с присъда. Мотивите са предадени на 29.06.2020 г. Общата
продължителност на делото до датата на настоящата проверка е 2 г. и 9 м. и
25 дни. При съдия Шипковенска делото е било с продължителност 1 г. 3 м.
и 20 дни, а при съдия Трендафилова 1 г. 6 м. и 4 дни;
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НОХД №828/2018 г.: Делото е образувано на 11.12.2018 г. по внесен
ОА на РП – Разлог срещу 1 лице, за извършено престъпление по чл.183, ал.1
от НК. Още същия ден делото е разпределено на случаен принцип с
протокол от избор на съдия докладчик-Стела Шипковенска. С разпореждане
от закрито заседание от същия ден делото е насрочено в разпоредително
заседание на 01.02.2019 г. След като делото е отлагано три пъти поради
нередовно призоваване на пострадалото лице, в съдебното заседание
проведено на 26.06.2019 г. делото е отложено, за да бъде разгледано по
общия ред за 12.07.2019 г. Проведени са 3 съдебни заседания, като първото е
отложено поради служебна ангажираност на адвоката на подсъдимата,
второто за събиране на доказателства, а третото проведено на 25.11.2019 г.
поради неявяване без посочване на уважителни причини на подсъдимата и
нейния адвокат. Съда е указал на подсъдимата, че при безпричинно
неявяване в съдебна зала съда налага глоба и постановява принудително
довеждане. С протокол от избор на съдия – докладчик от 18.12.2019 г.
делото е преразпределено на случаен принцип на съдия Искра
Трендафилова, предвид ползване на отпуск поради временна
неработоспособност за период повече от един месец на съдия Шипковенска,
съгласно Заповед №485/16.12.2019 г. и Заповед№486/16.12.2019 г. на Адм.
Ръководител на РС – Разлог. С разпореждане от 30.01.2020 г. делото е
насрочено за 03.02.2020 г. за провеждане на разпоредително заседание. В
това заседание не даден ход на разпоредителното заседание, тъй като новото
разпореждане не е връчено на страните и делото е отложено за 17.03.2020 г.
Тогава е отменено съдебното заседание поради разпореждане от 16.03.2020
г. във връзка с решение на ВСС по протокол №9/15.03.2020 г., за
предприемане мерки за предпазване от коронавирусната инфекция и всички
насрочени съдебни заседания до 13.04.2020 г. са отменени. Делото е
пренасрочено за 09.06.2020 г. Проведени са 2 съдебни заседания, като във
второто делото е отложено за разглеждане по общия ред за 08.09.2020 г.
Проведени са 5 съдебни заседания, като последното е насрочено за
06.07.2021 г. Делото е отлагано предимно поради събиране на доказателства
и нередовно призоваване на подсъдимата, за което е наложена глоба на
длъжностното лице извършило призоваването. Постановено е и
принудително довеждане от органите на МВР на неявил се свидетел.
Очевидно съдия – докладчика е предприел необходимите мерки, за да може
делото да приключи в разумен срок. Общата продължителност на делото до
датата на настоящата проверка е 2 г. 6 м. и 4 дни. При съдия Шипковенска
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делото е било с продължителност 1 година, а при съдия Трендафилова 1 г. 6
м. и 4 дни;

Несвършените дела, образувани две и повече години преди момента на
проверката в РС – Разлог, са 30 броя. Дела с продължителност на
производството над 2 г. са 12 броя, с продължителност над 3 г. са 9 броя,
дела с продължителсот над 4 г. са 7 броя и едно дело с продължителност
на производсвото над 5 г. Всички дела, с изключение на едно дело,
разпределено на съдия Божков, са били образувани и разпределени чрез
системата за случайно разпределение на делата на съдия Стела
Шипковенска. Между 17.12.2019 г. и 19.12.2019 г., предвид ползване на
отпуск поради временна неработоспособност за период повече от един
месец от съдия Шипковенска, съгласно Заповед №485/16.12.2019 г. и
Заповед №486/16.12.2019 г. на Адм. Ръководител на РС – Разлог, всички
нейни неприключили дела са били преразпределени между останалите съдии
от РС –Разлог. По тези дела продължителността на производствата при
съдия Шипковенска /в периода от образуване на делата до тяхното
преразпределение-16.12.2019 г./, са с продължителност между 1 г. и 3 г. и 6
м.

Съдия Полежанова има 14 преразпределени дела с продължителност
на наказателното производство повече от две години. От тях 7 дела са й
преразпределени на случаен принцип към дата 16-18.12.2019 г., четири от
делата са й преразпределени отново на случаен принцип в края на м.март
2021 г., тъй като първоначално са били преразпределени от съдия
Шипковенска на съдия Божков и три от делата са преразпределени на
съдия Полежанова след като всички останали съдии са си дали отвод,
съответно към дати-02.2020 г; 03.2020 г. и 30.07.2020 г. При съдия
Полежанова седем от делата са с продължителност от 1г. и 6м., две дела
с  продължителност 1 г. и 2 м., едно дело 11 м. и четири дела с
продължителност от 3 м.

Съдия Запрянова има 6 преразпределени дела, като по пет от тях
първоначален съдия-докладчик е била съдия Шипковенска и по едно дело
съдия Божков. Две от делата са и преразпределени още на 18.12.2019 г.,
три от делата са преразпределени, след отводи на съдия Божков и съдия
Трендафилова и едно след 29.03.2021 г., тъй като е било дело на съдия
Божков. При съдия Запрянова две от делата са с продължителност от 1 г.
и 6 м., едно дело с продължителност от 11 м. и три от дела са съответно
с  продължителност 2,3 и 4 м.

Съдия Трендафилова има 10 преразпределени дела, като по девет от
тях първоначален съдия-докладчик е била съдия Шипковенска и по едно дело
съдия Божков. Девет от делата са и преразпределени още на 18.12.2019 г.,
и едно на 18.03.2021 г. При съдия Трендафилова девет от делата са с
продължителност от 1 г. и 6 м. и едно с продължителност от 3 м.
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Затова, че описаните по-горе 30 броя дела са образувани две и повече
години преди момента на проверката и все още не са приключили, се
установиха причини, както от обективна така и от субективна страна.
От една страна, делата не са приключили все още, тъй като всяко едно
дело е било преразпределяно няколко пъти на различни съдии, като
безспорно, това се е отразило неблагоприятно на продължителността на
съдебните производства, защото делата е трябвало да започнат
отначало, в изпълнение на принципа за неизменност на съдебния състав.
Друг обективен фактор, повлиял неблагоприятно върху
продължителността на наказателния процес, е обявеното през месец
март 2020 г. в страната извънредно положени, поради настъпващата
пандемия от коронавирусна инфекция и усложнена епидемична обстановка.
Това е довело до отмяна на насрочени вече съдебни заседания и отлагането
на същите за по-дълъг период от време. По здравословни причини много от
съдиите също са отсътвали продължително време и делата са били
отлагани. Разбира се, делата са отлагани и за събиране на доказателства,
разпити на  свидетели и назначаване на съдебни експертизи. За съжаление,
продължителността на делата се определя и от няколко субективни
фактори, които също са забавили приключването на производстватта, а
именно отсъствието от съдебна зала на подсъдими, свидетели, адвокати и
вещи лица. В по-голяма част от случаите това е било по уважителни
причини, но има и случаи, при които не са представени на съда обективни
доказателства за отсътвието от зала на страна в процеса. Много често
защитниците на страните са отсътвали в няколко поредни съдебни
заседания, като най–честата причина е била служебна ангажираност и
невъзможност да се явят в съдебно заседание. Тези техни действия и
поведение навеждат на мисълта за шиканиране на процеса. Съдът не
винаги се е възползвал навременно и адекватно от дадените му законови
възможности за дисциплиниране на участниците в процеса, а част от
предприетите мерки са били неефективни, или ненавременни.

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

2019 г., на база утвърденото щатно разписание е 8,61 броя, а средномесечно
свършените наказателни дела от един съдия през същата година са 11,93
броя.

Средномесечното постъпление на наказателни дела на един съдия,  на
база действителна натовареност през 2019 г., е 10,43 броя /изчислява се на
база постъпили дела и действително отработени човекомесеци в
наказателното отделение/, а средномесечно свършените  дела от един съдия,
който разглежда наказателни дела, са 11,07 броя.
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През 2019 г. в наказателното отделение са отработени 24 човекомесеци,
като изчислението на показателя става при съотнасяне на постъпилите и
решените дела към тези отработени човекомесеци. Средномесечно дела за
разглеждане от един съдия са 35,79 броя.

II.11. Качество на съдебните актове по разгледани наказателни
дела за 2019 г. – общ брой обжалвани и протестирани съдебни актове
/върнати от инстанционен контрол – потвърдени, изменени и отменени/.

Районен съд – Разлог през 2019 г. има общо 224 броя обжалвани и
протестирани съдебни актове. От тях НОХД – 61 броя, НЧХД – 5 броя, ЧНД
– 129 броя, по чл.78а от НПК – 19 броя и НАХД – 129 броя.

          По съдии са, както следва:
Съдия Емил Божков има 100 броя обжалвани съдебни актове, от тях:

НОХД – 30 броя, НЧХД – 6 брой, ЧНД – 8 броя, по чл.78а от НПК – 4 броя и
НАХД – 52 броя.

Съдия Стела Шипковенска има 31 броя обжалвани съдебни актове,
от тях: НОХД – 31 броя, НЧХД – 4 броя, ЧНД – 3 броя, по чл.78а от НПК– 1
брой и НАХД – 64 броя.

Съдия Румяна Запрянова: има 20 броя обжалвани съдебни актове, от
тях: ЧНД – 7 броя и НАХД – 13 броя.

Съдия Искра: има 1 брой обжалван съдебен акт, а именно по ЧНД.

От инстанционен контрол са се върнали 200 броя.  От тях НОХД – 46
броя, НЧХД – 8 броя, ЧНД – няма, по чл.78а от НПК – няма и НАХД – 146
броя.
          По съдии са, както следва:

Съдия Емил Божков има 87 броя върнати от инстанционен контрол
съдебни актове, от тях: НОХД – 24 броя, НЧХД – 4 брой, ЧНД – няма, по
чл.78а от НПК– няма и НАХД – 52 броя.

Съдия Стела Шипковенска има 97 броя върнати от инстанционен
контрол съдебни актове, от тях: НОХД – 20 броя, НЧХД – 4 броя, ЧНД –
няма; по чл.78а от НПК – няма и НАХД – 73 броя.

Съдия Румяна Запрянова: има 14 броя АНД върнати от
инстанционен контрол.

Съдия Албена Момчилова: има 2броя НОХД върнати от
инстанционен контрол.

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

За 2019 г. върнати от инстанционен контрол и потвърдени са 120
съдебни актове.
          По съдии са както следва:
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Съдия Емил Божков има 54 броя потвърдени и върнати от
инстанционен контрол съдебни актове, от тях: НОХД – 12 броя, НЧХД – 1
брой и НАХД – 41 броя;

Съдия Румяна Запрянова: има 11 броя потвърдени и върнати от
инстанционен контрол съдебни актове по НАХД;

Съдия Стела Шипковенска има 55 броя потвърдени и върнати от
инстанционен контрол съдебни актове, от тях: НОХД – 10 броя, НЧХД – 2
броя и НАХД – 43 броя;

III.11.2 Отменени съдебни актове за съответната година – общо за
съда и за всеки съдия.

За 2019 г. върнати от инстанционен контрол и отменени са 55 съдебни
актове. Отменени с постановена нова присъда са един съдебен акт по НОХД
и 3 съдебни актове по НЧХД, а отменени с постановяване на ново решение
са 34 съдебни актове по НАХД. Отменени с връщане на делото за
разглеждане от друг състав на съда са 3 съдебни актове по НОХД и 13
съдебни актове по НАХД. Има един съдебни акт по НОХД отменен с
прекратяване на съдебното производство.
          По съдии са както следва:

Съдия Емил Божков има 1 отменен съдебен акт с постановена нова
присъда по НЧХД, 13 броя НАХД, по които съдебните актове са отменени и
са постановени нови решения, както и 4 броя отменени съдебни актове по
НАХД с връщане на делото за разглеждане от друг състав на съда;

Съдия Румяна Запрянова има 2 отменени съдебни акта по НАХД с
постановени нови решения по тях и 1 отменен съдебен акт по НАХД, като
делото е върнато за разглеждане от друг състав на съда.

Съдия Стела Шипковенска има отменени с постановена нова
присъда са един съдебен акт по НОХД и 1 съдебен акт по НЧХД, а отменени
с постановяване на ново решение са 19 съдебни актове по НАХД. Отменени
с връщане на делото за разглеждане от друг състав на съда са 3 съдебни
актове по НОХД и 8 съдебни актове по НАХД. Има един съдебни акт по
НОХД отменен с прекратяване на съдебното производство;

Съдия Албена Момчилова има отменен с постановена нова присъда
един съдебен акт по НОХД;

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

За 2019 г. върнати от инстанционен контрол и изменени са 25 съдебни
актове.
          По съдии са както следва:
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Съдия Емил Божков има 12 броя изменени съдебни актове по НОХД,
2 изменени съдебни актове по НЧХД и 1 изменен съдебен акт по НАХД;

Съдия Стела Шипковенка има 5 броя изменени съдебни актове по
НОХД, 1 изменен съдебен акт по НЧХД и 3 изменени съдебни актове по
НАХД;

Съдия Албена Момчилова има 1 изменен съдебен акт по НОХД;

II.12. Изгубени дела.
          За 2019 г. в Районен съд – Разлог, няма изгубени наказателни дела.

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

· Изготвяне на мотивите по наказателни дела
В Районен съд – Разлог за 2019 г. по всички наказателни дела от общ

характер мотивите са изготвени в 15 дневен срок. Няма дела с изготвени
мотиви, извън предвиденият срок в чл.308 от НПК.

· Изготвяне на решения по НАХД:
    В Районен съд – Разлог за 2019 г. по 190 административно -наказателни

дела решенията са изготвени до един месец от обявяване на делото за
решаване.

     По съдии са разпределени както следва:
Съдия Емил Божков: до 1 месец от обявяване делото за решаване е

изготвил решенията по 94 административно наказателни дела;
Съдия Стела Шипковенска: до 1 месец от обявяване делото за

решаване е изготвил решенията по 91 административно наказателни дела;
Съдия Румяна Запрянова: до 1 месец от обявяване делото за

решаване е изготвила решението по 5 административно наказателни дела;
По 2 административно наказателни дела на съдия Румяна Запрянова

решенията са изготвени извън едномесечният срок, а именно:
НАХД №593/2018 г., като делото е обявено за решаване на 22.01.2019

г., а решенето е постановено на 10.06.2019 г. Закъснението е от 3 м. и 19 дни.
НАХД №755/2018 г., като делото е обявено за решаване на 09.04.2019

г., а решението е постановено на15.07.2019 г. Закъснението е от 2 м. и 6 дни.

II.13.2. Спазване на срока по чл.65, ал.3 НПК.
В Районен съд – Разлог за 2019 г. има 15 броя образувани дела, от тях

5 броя дела образувани по искане за вземане на мярка за неотклонение
задържане под стража ( чл. 64 от НПК ) и 10 броя дела образувани по искане
за изменение на мярката за неотклонение задържане под стража (чл. 65 НПК
). няма забаобразувани дела на основание чл.65 от НПК.
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Всички дела, образувани на основание чл.65 от НПК, са насрочени в
тридневен срок от образуването им.

II.13.3. Спазване на срока по чл. 243, ал.5 НПК.
В Районен съд – Разлог за периода има 4 дела, образувани и

разгледани по чл.243 от НПК и 2 дела образувани и разгледани по чл.244 от
НПК.

Всички дела, образувани на основание чл.243 от НПК, са разгледани в
предвидените срокове по чл.243, ал.5 от НПК и чл.244, ал.5 от НПК.

II.13.4. Спазване на срока по чл.358, ал.1, т.4 от НПК.
          В РС – Разлог за 2019 г. всички дела по Глава ХХІV от НПК „Бързи
производства“ са насрочени в срока по чл.358, ал.1, т.4 от НПК.

II.13.5. Спазване на срока по чл.376, ал.1 НПК.
В Районен съд – Разлог за 2019 г. има 30 дела за разглеждане по реда

на Глава ХХVIII от НПК „ Освобождаване от наказателна отговорност с
налагане на административно наказание“, като всички дела са насрочени в
едномесечен срок съгласно чл.376, ал.1 от НПК.

II.13.6. Спазване на срока по чл.382, ал.2 от НПК.
В Районен съд – Разлог за 2019 г. всички дела са насрочени и решени в

срока по чл.382, ал.2 от НПК, с изключение на две дела, като закъсненията
са незначителни, съответно от 4 дни и от 7 дни.

II.13.7. Спазване на срока по чл.429, ал.2 от НПК.
В Районен съд – Разлог за 2019 г. има 4 дела, образувано по Глава

ХХХІV от НПК, раздел I „Прилагане на принудителни медицински мерки”,
като са спазени сроковете по чл.429, ал.2 от НПК, и делата са насрочени в
предвидения 3 – дневен срок от образуването им.

II.13.8. Спазване на срока по чл.416 от НПК – изпращане на
препис от присъдата, или определението за изпълнение.

По всички постановени присъди за 2019 г., в Районен съд - Разлог е
спазено изискването на чл.416, ал. 6 от НПК, а именно препис от присъдата
е изпратена в 7 дневен срок от влизането й в сила. Преписи от присъдите по
делата, обжалвани и протестирани пред по – горна инстанция са изпращани
своевременно след връщането си от инстанционен контрол, в рамките на 7
дневния срок.
          Изложеното показва, че:
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· По 2 броя административно наказателни дела решенията са
изготвени извън законоустановения срок по чл.340, ал.1 от НПК;

·  По 2 дела съда е насрочил делото извън законоустановения
седмодневен срок по чл.382, ал.2 от НПК;

II.14. Информация дали при образуването на наказателни дела в
РС – Разлог, се спазва разпоредбата на чл.80 от ПАС, с оглед влиянието
на натовареността и статистическите данни на съда.

При образуването на наказателни дела в РС – Разлог се спазва
разпоредбата на чл.80 от ПАС, с оглед на натовареността и статистическите
данни на съда.

III. ОБРАЗУВАНЕ, РАЗГЛЕЖДАНЕ И ПРИКЛЮЧВАНЕ НА
НАКАЗАТЕЛНИТЕ ДЕЛА ПРЕЗ 2020 г.

Представените от Районен съд – Разлог статистически данни по
образуване, движение и приключване на делата са следните:

Образуването на всички видове наказателни дела в Районен съд –
Разлог става в деня на постъпването им или най-късно на следващия ден.
Всички дела се разпределят на съдиите при спазването на изискванията на
чл.9 от ЗСВ.

Считано от 16.12.2019 г., съгласно решение на общото събрание на
съдиите, обособените в Районен съд – Разлог гражданско и наказателно
отделение, са разформировани. От 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г., наказателни
дела в Районен съд –Разлог са разглеждали всички съдии – Емил Божков
(починал на 23.03.2021 г.), Велина Полежанова, Румяна Запрянова и Искра
Трендафилова.

II.2.1. Първоинстанционно разглеждане на наказателни дела за
съответната година общо за съда и по видове.

През 2020 г. съдиите на Районен съд – Разлог са разгледали общо 815
броя наказателни дела, разпределени по следния начин: НОХД – 257 броя;
НЧХД – 33 броя; ЧНД – 236 броя; НАХД – 259 броя и по чл.78а от НК – 30
броя.

От тях, образувани през текущата година са 614 броя: НОХД – 162
броя; НЧХД– 12 броя; ЧНД – 229 броя; НАХД – 190 броя и по чл.78а от НК
– 21 броя.

Останали несвършени дела в началото на отчетния период са 201 броя
дела: НОХД – 95 броя; НЧХД – 21 броя; ЧНД – 9 брой; НАХД – 69 броя и по
чл.78а от НК – 9 броя.
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II.2.2. Първоинстанционно разглеждане на наказателни дела за
съответната година за всеки състав /съдия/ и по видове.

Съдия Велина Полежнова е разгледала 208 броя дела: НОХД – 64
броя; НЧХД – 11 броя; ЧНД – 68 броя; НАХД – 58 броя; и по чл.78а от НК –
7 броя, от тях:

Новопостъпили са 171 броя: НОХД – 43 броя; НЧХД – 5 броя; ЧНД –
68 броя; НАХД – 49 броя и по чл.78а от НК – 6 броя.

Останали от предходната година са 37 броя: НОХД – 21 броя; НЧХД –
6 брой; ЧНД – няма; НАХД – 9 броя и по чл.78а от НК – 1 брой.

Съдия Румяна Зяпрянова е разгледала 204 броя дела: НОХД – 55
броя; НЧХД – 5 броя; ЧНД – 82 броя; НАХД – 54 броя; и по чл.78а от НК – 8
броя, от тях:

Новопостъпили са 171 броя: НОХД – 39 броя; НЧХД – 3 броя; ЧНД –
81 броя; НАХД – 42 и по чл.78а от НК – 6 броя.

Останали от предходната година са 33 броя: НОХД – 16 броя; НЧХД –
2 броя; ЧНД – 1 брой; НАХД – 12 броя и по чл.78а от НК– 2 броя.

Съдия Искра Трендафилова е разгледала 175 броя дела: НОХД –63
броя; НЧХД – 7 броя; ЧНД – 43 броя; НАХД – 55 броя; и по чл.78а от НК – 7
броя, от тях:

Новопостъпили са 139 броя: НОХД – 44 броя; НЧХД – 3 брой; ЧНД –
42 броя; НАХД – 46 и по чл.78а от НК – 4 броя.

Останали от предходната година са 36 броя: НОХД – 19 броя; НЧХД –
4 броя; ЧНД – 1 броя; НАХД – 9 броя и по чл.78а от НК – 3 броя.

Останалите наказателни дела за 2020 г. са разгледани от съдия Емил
Божков.

II.2.3. Върнати дела на прокурора за отстраняване на ОФГ
/ очевидна фактическа грешка / в обвинителния акт, на основание
чл.248а, ал.1 от НПК – посочване на номер на делото и съдия.

В Районен съд – Разлог за 2020 г. няма върнати дела на прокурора за
отстраняване на ОФГ в обвинителния акт на основание чл.248а, ал.1 от
НПК.

2.3.1 Прекратени съдебни производства на основание чл.248а, ал.2
от НПК;

В Районен съд – Разлог за 2020 г. има само едно прекратено съдебно
производство - на основание чл.248а, ал.2 от НПК, на съдия Емил Божков:

НОХД №237/2019 г.
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I.2.4 Срокове при насрочване на делото;
II.2.4.1 Спазване на срока по чл.247а, ал.2, т.1 от НПК / нов

чл.247б, ал.2, т.1 от НПК в сила от 30.6.2021 г./ по видове и по състави/
съдии;
· В РС – Разлог за 2020 г. няма дела, насрочени в разпоредително

заседание в тримесечен срок с разрешение на председателя на съда;
· В РС – Разлог за 2020 г. няма дела, насрочени в разпоредително

заседание в тримесечен срок без разрешение на председателя на съда;
· В  РС – Разлог за 2020 г. няма дела, насрочени извън срока;

При насрочване на делата в Районен съд – Разлог са спазени всички
срокове, залегнали в чл.247а, ал.2, т.1 от НПК / нов чл.247б, ал.2, т.1 от
НПК в сила от 30.6.2021 г./.

II.2.4.2 Спазване на срока по чл.252, ал.2 и ал.4 от НПК.
    В РС – Разлог за 2020 г. има 23 дела, насрочени извън предвиденият в

чл.252, ал.2 от НПК срок. Съдия Полежанова има 8 дела, съдия Запрянова
има 7 дела и съдия Трендафилова има 8 дела. При всички дела закъсненията
са между 15 и 20 дни, с изключение на 5 дела, където закъсненията са
между 1 и 2 месеца, но това се е получило, поради обявеното извънредно
положение в страната, във връзка с COVID пандемията и заповед на
административния ръководител на съда, с която делата са били
пренасрочвани.

  В РС – Разлог за 2020 г. има 4 дела, насрочени извън предвиденият в
чл.252, ал.4 от НПК срок:

 Съдия Велина Полежанова има 2 дела:
 НЧХД №535/2020 г. е образувано на 03.11.2020 г. с разпореждане за

насрочване от 21.12.20 г. делото е насрочено за 15.03.2021 г. Закъснението е
от 3 м. и 12 дни;

 НЧХД №567/2020 г. е образувано на 19.11.2020 г. с разпореждане за
насрочване от 21.12.2020 г. делото е насрочено за 19.03.2021 г.
Закъснението е от 3 месеца;

 Съдия Румяна Запрянова има едно дело:
 НЧХД №364/2020 г. е образувано на 27.07.2020 г. като нередовностите

са отстранени на 31.08.2020 г. и с разпореждане от 04.09.2020 г. делото е
насрочено за 20.10.2020 г. Закъснението е от 20 дни;

 Съдия Искра Трендафилова:
 НЧХД №305/2020 г. е образувано на 26.06.2020 г. като е оставено без

движение за отстраняване на допуснати нередовности. Нередовностите са
отстранени на 30.06.2020 г. и с разпореждане за насрочване от 12.08.2020 г.
делото е насрочено за 05.10.2020 г. Закъснението е от 3 месеца и 12 дни.

Видно от така представената справка, има само 4 дела, по които не е
спазен срока на чл.252, ал.4 от НПК. За 2020 г. има новопостъпили 12
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наказателни дела от частен характер, т.е. 33.33% са делата, насрочени
извън законовият срок, като на три от делата закъсненията са 3 месечни.

II.2.5. Спазване на срока по чл.271, ал.10 от НПК по видове и по
състави /съдии/.

През 2020 г. в Районен съд – Разлог всички дела са насрочвани в три-
месечен срок, с изключение на времето, когато насрочените дела са
отменяни и пренасрочвани, поради заповеди на административния
ръководител на РС – Разлог, във връзка с обявеното извънредно положение в
страната поради настъпила пандемия от COVID – 19.

II.2.6. Свършени наказателни дела по видове и за всеки съдия.
През 2020 г. в Районен съд – Разлог общо свършените дела за годината

са 518  броя,  като от тях:  НОХД –  124  броя;  НЧХД –  14  броя;  ЧНД –  230
броя; НАХД – 130 броя и по чл.78а от НК – 20 броя.

Съдия Велина Полежанов е свършила 126  броя дела,  като от тях:
НОХД – 26 броя; НЧХД – 2 броя; ЧНД – 67 броя; НАХД – 26 броя и по
чл.78а от НК – 5 броя.

Съдия Румяна Запрянова е свършила 129 броя дела, като от тях:
НОХД – 27 броя; НЧХД – 2 броя; ЧНД – 79 броя; НАХД – 16 броя и по
чл.78а от НК – 5 броя.

Съдия Искра Трендафилова е свършила 111 броя дела, като от тях:
НОХД – 37 броя; НЧХД – 5 броя; ЧНД – 41 броя; НАХД – 25 броя и по
чл.78а от НК – 3 броя.

Останалите свършени дела са на съдия Емил Божков.

II.2.7. Останали несвършени наказателни дела в края на годината
по видове и за всеки съдия. Съпоставка спрямо свършените в
относителен дял по видове и по състави.

През 2020 г. в Районен съд – Разлог общо несвършените дела в края на
годината са 297 броя, като от тях: НОХД – 133 броя; НЧХД – 19 броя; ЧНД –
6 броя; НАХД – 129 броя и по чл.78а от НК – 10 броя.

Съдия Велина Полежанова има в края на годината останали
есвършени 82 броя дела, като от тях: НОХД – 38 броя; НЧХД – 9 броя; ЧНД
– 1 брой; НАХД – 32 броя и по чл.78а от НК – 2 броя.

Съдия Румяна Запрянова има в края на годината останали
несвършени 75  броя дела,  като от тях:  НОХД –  28  броя;  НЧХД –  3  броя;
ЧНД – 3 броя; НАХД – 38 броя и по чл.78а от НК – 3 броя.

Съдия Искра Трендафилова има в края на годината останали
несвършени 64  броя дела,  като от тях:  НОХД –  26  броя;  НЧХД –  2  броя;
ЧНД – 4 броя; НАХД – 30 броя и по чл.78а от НК – 4 броя.
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Останалите несвършени дела в края на годината са на съдия Емил
Божков.

Съпоставка спрямо свършените в относителен дял по видове и по
състави.

В Районен съд – Разлог за 2020 г. общо наказателните дела за
разглеждане са 815 броя, като от тях 518 броя са свършени и 297 броя са
несвършените дела. В проценти съотношението е следното:
относителният дял на несвършените дела спрямо делата за разглеждане,
е 36.44% и съответно относителният дял на свършените дела спрямо
делата за разглеждане, е 63.56%. Изводът, който може да се направи е, че
расте броят на несвършените дела в края на годината, в сравнение с
предходната година. Очевидно делът на неприключилите дела в края на
годината е увеличен, в сравнение с предходната 2019 г., като повече от
13% е разликата между двете години. За 2019 г.- 23.40% е относителният
дял на свършените дела спрямо делата за разглеждане, към 36.40%  през
2020 г.

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

всеки съдия.
Наказателните дела, решени в едно съдебно заседание през 2020 г. в

Районен съд – Разлог са общо 109 броя, разпределени по следния начин:
НОХД – 51 броя; НЧХД – няма; ЧНД – 20 броя; НАХД – 38 броя;.

Съдия Велина Полежанова е решила в едно съдебно заседание общо
25 броя дела, като от тях: НОХД – 12 броя; ЧНД – 4 броя и НАХД – 9 броя;

Съдия Румяна Запрянова е решила в едно съдебно заседание общо
31  броя дела,  като от тях:  НОХД –  14  броя;  НЧХД –  няма;  ЧНД –  3  броя;
НАХД – 4 броя;.

Съдия Искра Трендафилова е решила в едно съдебно заседание
общо 25 броя дела, като от тях: НОХД – 18 броя; НЧХД – няма; ЧНД – 3
броя и НАХД – 4 броя;.

Останалите 28 дела решени в едно сдебно заседание са на съдия Емил
Божков.

II.2.8.2. Дела, решени в три съдебни заседания – по видове и за
всеки съдия.

Общо решените наказателни дела в три съдебни заседания са 110
броя, разпределени по следния начин: НОХД – 39 броя; НЧХД – 2 броя;
ЧНД – 8 броя; НАХД – 61 броя.
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Съдия Велина Полежанова е решил в три съдебно заседание общо 32
броя дела,  като от тях :  НОХД –  9  броя;  НЧХД –  1  брой;  ЧНД –  6  броя и
НАХД – 16 броя;

Съдия РумянаъЗапрянова е решила в три съдебни заседания общо 14
броя дела, като от тях: НОХД – 8 броя; НЧХД – няма; ЧНД – 1 брой и НАХД
– 5 броя;

Съдия Искра Трендафилова е решила в три съдебни заседания общо
30 броя дела,  като от тях:  НОХД – 15 броя;  НЧХД – 1 брой;  ЧНД – няма и
НАХД – 15 броя;

Останалите 34 дела, решени в три сдебни заседания са на съдия Емил
Божков.

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

Общо решените наказателни дела в повече от три съдебни заседания
са 109 броя, разпределени по следния начин: НОХД – 40 броя; НЧХД – 10
броя; ЧНД – 8 броя; НАХД – 51 броя.

Съдия Велина Полежанова е решила в повече от три съдебни
заседания общо 19 броя дела, като от тях: НОХД – 10 дела; НЧХД – 2 броя;
ЧНД – 1 брой и НАХД – 6 броя;
 дела, като от тях: НОХД – 10 броя и НАХД – 1 брой;

Съдия Румяна Запрянова е решила в повече от три съдебни
заседания общо 25 броя дела, като от тях: НОХД – 8 дела; НЧХД – 2 броя;
ЧНД – 2 броя и НАХД – 13 броя;

Съдия Искра Трендафилова е решила в повече от три съдебни
заседания общо 24 броя дела, като от тях: НОХД – 8 дела; НЧХД – 3 броя;
ЧНД – 2 броя и НАХД – 11 броя;

Останалите 41 дела, решени в повече от три съдебни заседание, са на
съдия Емил Божков.

II.2.8.4. Отложени дела над три пъти – с посочване на вида, номера
на делото и съдията – докладчик; причини за отлагането.

Общо отложените дела над три пъти в Районен съд – Разлог за 2020 г.
са 107 дела, както следва /по видове/: НОХД – 39 броя; НЧХД – 15 броя,
ЧНД – 3 броя и НАХД – 50 брой.

Съдия Велина Полежанова има 19 броя отложени села над три пъти,
като от тях:  НОХД –  10  броя,  НЧХД –  2  броя,  ЧНД –  1  брой и НАХД –  6
броя:

НОХД – по 8 дела са проведени между 4 и 13 съдебни заседания, като
най-много са делата с проведени 5 съдебни заседания. По 2 дела са
проведени съответно 20 и 25 съдебни заседания;

НЧХД – по 1 дело са проведени 6 съдебни заседания и по едно дело
има проведени 17 съдебни заседания;
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ЧНД – по 1 дело са проведени 6 съдебни заседания;
НАХД – по 3 дела са проведени по 4 съдебни заседания и по

останалите 3 дела са проведени, съответно по 5, 8 и 11 съдебни заседания;
Делата са отлагани предимно поради смяна на съдията-докладчик и

започване на делото отначало, поради подадени молби от адвокатите по
делата за отлагане на същите по уважителни причини, поради отсъствие от
залата на страните в процеса – нередовно призоваване или редовно
уведомени, но не присъстващи в съдебната зала, без причина или по
уважителни такива. Отлагани са и за разпит на свидетели и вещи лица, за
събиране на доказателства. Отлагани са и поради предоставена възможност
от съда за сключване на споразумения между страните.

Съдия Румяна Запрянова има 23 броя отложени дела над три пъти,
като от тях:  НОХД –  7  броя,  НЧХД –  2  броя,  ЧНД –  2  броя и НАХД –  12
броя:

НОХД – по 4 дела са проведени съответно между 4 и 10 съдебни
заседания, а по 3 дела са проведени съответно 14, 16 и 18 съдебни заседания;

НЧХД – по 2 дела са проведени сътветно по 8 и 19 съдебни заседания;
ЧНД – по 1 дело са проведени 4 съдебни заседания и по другото 6

съдебни заседания;
НАХД – по 9 дела са проведени между 4 и 6 съдебни заседания и по

останалите 3 дела са проведени, съответно по 7, 8 и 10 съдебни заседания;
Делата са отлагани предимно поради смяна на съдията-докладчик и

започване на делото от начало, поради подадени молби от адвокатите по
делата за отлагане на същите по уважителни причини, поради отсъствие от
залата на страните в процеса – нередовно призоваване или редовно
уведомени, но не присъстващи в съдебната зала, без причина или по
уважителни такива. Отлагани са и за разпит на свидетели и вещи лица, за
събиране на доказателства.

Съдия Искра Трендафилова има 24 броя отложени дела над три
пъти, като от тях: НОХД – 8 броя, НЧХД – 2 броя, ЧНД – 2 броя и НАХД –
12 броя:

НОХД – по 5 дела са проведени съответно между 4 и 7 съдебни
заседания, а по 3 дела са проведени съответно 8, 11 и 13 съдебни заседания;

НЧХД – по 3 дела са проведени сътветно по 5, 9 и 15 съдебни
заседания;

ЧНД – по 1 дело са проведени 5 съдебни заседания и по другото 6
съдебни заседания;

НАХД – по 8 дела са проведени между 4 и 5 съдебни заседания, като
най много са делата с проведени по 4 съдебни заседания и по останалите 3
дела са проведени, съответно по 8, 10 и 11 съдебни заседания;
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Делата са отлагани предимно поради смяна на съдията-докладчик и
започване на делото от начало, поради подадени молби от адвокатите по
делата за отлагане на същите по уважителни причини, поради отсъствие от
залата на страните в процеса – нередовно призоваване или редовно
уведомени, но не присъстващи в съдебната зала, без причина или по
уважителни такива. Отлагани са и за разпит на свидетели и вещи лица, за
събиране на доказателства.

Останалите 41 дела са разглеждани от съдия Емил Божков.

Делата, отлагани в повече от три съдебни заседания, са 107 броя,
което е с 26 дела по-малко от 2019 г., съответно те са 13,13 % от общия
брой дела за разглеждане през 2020 г., който е 815 броя. С около 2% са
намалели делата, отлагани в повече от три съдебни заседания, в сравнение
с 2019 г. Разгледани са най-много дела с по 4 и 5 съдебни заседания, а
именно 50 дела /почти половината от общия брой дела отложени над три
пъти/, което е 47,23% от общия брой отложени дела над три пъти за 2020
г.

На първо място, както и за предходната 2019 г., трябва да се
отчете факта, че по много от делата производството е започвало
отначало поради смяна на съдията-докладчик по делото, или поради даден
отвод на съдията. Провеждането на повече от три съдебни заседания в
повечето случаи е свързано и със събиране на доказателства, разпит на
свидетели и отсъствия от съдебната зала на страните по делото и
техните защитници /в повечето случаи по уважителни причини –
заболяване, спешна служебна ангажираност и др., но понякога страните не
са представяли доказателства за отсъствието си от залата.  В част от
случаите техните защитници са се опитвали, видно от действията и
поведението им, да шиканират процеса, като не винаги съдиите са
предприемали необходимите дисциплиниращи средства за това. Не на
последно място трябва да се отбележи и факта, че делата са отсрочвани
и поради обявеното извънредно положение в страната и усложнената
епидемиологична обстановка във връзка с коронавирусната инфекция и
предприетите, в тази връзка, мерки.

           II.2.8.5 Срочност на разглеждане на наказателните дела за 2020 г.
с посочване на периода, вида и съдията – докладчик.

За 2020 г. / Съдия До 1 м. от 1-3 м. от 3-6 м. 6 м.- 1 г. над 1 г.

Велина Полежанова 24 9 21 16 6

Румяна Запрянова 31 8 13 11 2

Искра Трендафилова 29 12 15 14 9
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Изложените по-горе данни показват, че само 49,23 % от делата се
насрочват, разглеждат и приключват в тримесечен срок, а приблизително
18,58% се решават в срок по дълъг от 6 месеца и 9,60 % от делата са с
продължителност на разглеждане над 1 година. Тук отново можем да
направим извода, че за 2020 г. с близо 6% приключилите дела в 3 месечен
срок са по-малко от тези, за 2019 г., когато са били 55.91%.

II.2.9. Брой на заседателните дни/съдебните заседания месечно
през 2020 г. – за всеки съдия.

· Брой заседателни дни

№ Съдия яну. фев. март април май юни юли август септ. Окт

.

ноем. дек.

1 В Полежанова 11 13 11 9 10 12 11 5 14 12 10 5

2 Р.Запрянова 8 13 8 8 4 8 13 5 3 9 6 8

3 И.Трендафилова 12 12 12 6 6 11 11 9 5 10 8 10

· Брой съдебни заседания

№ Съдия яну. фев. март април май юни юли август септ. Окт

.

ноем. дек.

1 В Полежанова 24 35 33 30 29 56 51 17 63 51 49 19

3 Р.Запрянова 14 71 41 30 29 53 53 12 20 56 40 31

4 И.Трендафилова 33 45 40 22 22 39 46 43 17 29 21 34

          Видно от така приложените таблици, броят на проведените съдебни
заседания за 2020 г. са общо 323, а броят на съдебните заседания е 1298,
като за всеки съдия е както следва:

Съдия Велина Полежанова е имала 123 заседателни дни и сътоветно
457 съдебни заседания;

Съдия Румяна Запрянова е имала 93 заседателни дни и сътоветно
450 съдебни заседания;

Съдия Искра Трендафилова е имала 107 заседателни дни и
сътоветно 391 съдебни заседания;

В справката не са включени проведените заседателни дни и съдебни
заседания от съдия Емил Божков.

Видно от така приложените таблици и в сравнение с броя
заседателни дни/ проведени съдебни заседания за 2019 г., увеличението на
проведените заседателни дни и съдебни заседания за 2020 г. е няколко пъти.
За 2019 г., например съдия Полежанова е имала за м.янураи 2 заседателни
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дни и проведени 3 съдебни заседания, но за 2020 г. за същия период, има 11
заседателни дни и 24 съдебни заседаня. Това е поради факта, че са
преразпределени всички наказателни дела, останали неприключили от съдия
Шпковенска на останалите съдии, по причина, че същата е излязла в
отпуск поради временна неработоспособност за период повече от един
месец.

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

За 2020 г. в Районен съд – Разлог няма спрени наказателни дела.

II.2.11.  Прекратени наказателни производства.

· Прекратени дела по давност

В Районен съд – Разлог за 2020 г. няма наказателни дела прекратени по
давност.

· Прекратени дела по чл.288, ал.1 НПК

В Районен съд – Разлог за 2020 г. няма наказателни дела прекратени по
чл.288, ал.1 от НПК.

· Прекратени дела по чл.289 НПК

В Районен съд – Разлог за 2020 г. има 1 наказателно дело прекратено по
чл.289 от НПК, а именно:

НОХД №601/2019 г. на съдия Велина Полежанова е прекратено на
основание чл.289, ал.1 във вр. с чл.24, ал.1, т.4 от НПК.

Прекратени дела по други причини, след проведени три и повече
съдебни заседания

В Районен съд – Разлог за 2020 г. има 2 дела прекратени по други
причини, а именно:

Съдия Велина Полежанова:
НЧХД № 358/2017 г. – по чл.24, ал.1, т.9 от НПК;
НЧХД №132/2019 г. – по чл.24, ал.1, т.6 от НПК;

II.2.12.  Брой дела, върнати на прокурора от разпоредително
заседание с указания за отстраняване на нарушения, допуснати на
досъдебното производство – с посочване на номера на делото и на
съдията – докладчик.

В Районен съд – Разлог за 2020 г. има общо 6 дела върнати на
прокурора от разпоредително заседание, с указания за отстраняване на
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нарушения, допуснати на досъдебното производство, а именно: 4 дела на
съдия Емил Божков, 1 дело на съдия Велина Полежановаи и 1 дело на съдия
Искра Трендафилова, както следва :

Съдия Емил Божков:
НОХД №453/2020 г.;
НОХД №539/2019 г.;
НОХД №293/2020 г.;
НОХД №253/2020 г.;
Съдия Велина Полежанова:
НОХД №46/2020 г.;
Съдия Искра Трендафилова:
НОХД №543/2016 г.;

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

За 2020 г. в Районен съд – Разлог няма възобновени дела по реда на
Глава 33 от НПК.

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

В Районен съд – Разлог за 2020 г. има 5 дела с възобновено съдебно
следствие:
Съдия Емил Божков има 4 дела:
НАХД №544/2019 г;
НАХД №194/2020 г.;
НАХД №149/2020 г.;
НАХД №194/2020 г.;
Съдия Искра Трендафилова има 1 дело:
НАХД №547/2019 г.: С разпореждане за образуване от 14.11.2019 г. делото е
насрочено за 19.12.2019 г. Проведени са 3 съдебни заседания като в
последното от 04.03.2020 г. делото е обявено за решаване. На 25.03.2020 г. с
определение делото е възобновено, тъй като съда е констатирал, че същото
не е било изяснено от фактическа страна. Делото е насрочено за 19.05.2020 г.
На тази дата делото е отложено за събиране на доказателства за 22.06.2020
г., когато е и обявено за решаване. Решението е от 29.12.2020 г. В случая са
нарушени сроковете за обявяване на решението съгласно чл.340 от НПК,
като закъснението е от 5 месеца.

II.3. Видове присъди по глава XX „Съдебно заседание” от НПК.
II.3.1. Осъдителни присъди – общо за съда и за всеки съдия.
През 2020 г. в Районен съд – Разлог са постановени общо 19

осъдителните присъди по наказателни дела, от тях:
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Съдия Велина Полежанова – 4 броя;
Съдия Емил Божков – 7 броя;
Съдия Румяна Запрянова – 1 брой;
Съдия Искра Трендафилова – 7 броя;
II.3.2. Оправдателни присъди – общо за съда и за всеки съдия.
През 2020 г. в Районен съд – Разлог са постановени 10 оправдателни

присъди:
Съдия Емил Божков: 12 броя оправдателни присъди:
По всички обвинения има постановена 1 оправдателна присъда  –

НОХД №207/2018 г.
По отделни обвинения има постановени 5 оправдателни присъди:

НОХД №251/2019 г; НОХД №759/2018 г.; НОХД №471/2017 г.; НЧХД
№239/2019 г. и  НЧХД №364/2017 г.;

Съдия Искра Трендафилова: 2 броя оправдателни присъди по
всички обвинения:НЧХД №34/2020 г. и НЧХД №169/2019 г.

Съдия Румяна Запрянова: 2 броя оправдателни присъди по всички
обвинения:НЧХД №169/2019 г. и НОХД №694/2018 г.

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

През 2020 г. в Районен съд – Разлог няма влезли в сила оправдателни
присъди.

          II.4. Дела, по които подсъдимият е непълнолетен.
През 2020 г. в Районен съд – Разлог няма образувани дела, по които

подсъдимият е непълнолетен.

     II.5. Дела, образувани на основание чл.64 и чл.65 от НПК.
В Районен съд – Разлог за 2020 г. има 12 броя образувани дела, от тях

9 броя дела образувани по искане за вземане на мярка за неотклонение
задържане под стража ( чл. 64 от НПК ) и 3 броя дела образувани по искане
за изменение на мярката за неотклонение задържане под стража (чл. 65 НПК
). За всеки съдия, както следва:

Съдия Велина Полежанова: 3 дела по чл.64 от НПК;
Съдия Емил Божков: 2 дела по чл.64 от НПК;
Съдия РумянаЗапрянова:  3 дела по чл.64 от НПК и 2 дела по чл.65

от НПК;
Съдия ИскраТрендафилова: 1 дело по чл.64 от НПК и 1 дело по

чл.65 от НПК;

От общия брой ЧНД с правно основание чл.  64  от НПК,  съдът е
постановил определението си в деня на образуването по всичките 9 дела.
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От общия броя ЧНД с правно основание чл.65 от НПК, съдът е
постановил определението си в деня на образуването по 1 дело и в 3 дневен
срок от образуването по 2 броя дела.

II.6. Дела, образувани на основание чл.243 и чл.244 от НПК.
В Районен съд – Разлог през 2020 г. има 16 броя наказателни дела,

образувани на основание чл.243 и чл.244 от НПК, като 14 от тях са
образувани на основание чл.243 от НПК и 2 на основание чл.244 от НПК.

Делата, образувани по чл.243 от НПК, са разгледани в предвидените
срокове по чл.243, ал.5 от НПК, с изключение на 4 дела, по които има
установени закъснения.

Всички дела, образувани на основание чл.244 от НПК, са разгледани в
предвидените срокове по чл.244, ал.5 от НПК.

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

В районен съд – Разлог за 2020 г. има разгледани 149 броя ЧНД,
образувани по искане на органите на ДП. От тях:

Съдия Велина Полежанова има разгледани 44 броя ЧНД, образувани
по искане на органите на ДП.

Съдия Емил Божков има разгледани 23 броя ЧНД, образувани по
искане на органите на ДП.

Съдия Румяна Запрянова има разгледани 68 броя ЧНД, образувани
по искане на органите на ДП.

Съдия Искра Трендафилова има разгледани 24 броя ЧНД,
образувани по искане на органите на ДП.

          По видове и съдии, делата се разпределят, както следва:

· Производствата по чл.64 от НПК са 9 броя:

Съдия Велина Полежанова е разгледала 3 дела;
Съдия Емил Божков е разгледал 2 дела;
Съдия Румяна Запрянова е разгледала 3 дела;
Съдия Искра Трендафилова е разгледала 1 дело;

· Производствата по чл.65 от НПК са 10 броя:

Съдия Румяна Запрянова е разгледала 2 дела;
Съдия Искра Трендафилова е разгледала 1 дело;

· производствата във връзка с разпити пред съдя /чл.222 и чл.223 от
НПК/  в ДП са 54 броя:
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Съдия Велина Полежанова е разгледала 14 дела;
     Съдия Емил Божков е разгледал 9 дела;
     Съдия Румяна Запрянова е разгледала 26 дело;

Съдия Искра Трендафилова е разгледала 5 дело;

· производствата по чл.243 от НПК са 14 броя:

Съдия Велина Полежанова е разгледала 3 дела;
     Съдия Емил Божков е разгледал 3 дела;
     Съдия Румяна Запрянова е разгледала 3 дела;
     Съдия Искра Трендафилова е разгледала 5 дела;

· производствата по чл.244 от НПК са 2 броя:

     Съдия Велина Полежанова е разгледал 2 дела;

· производствата по чл.146, чл.158, чл.161 и чл.164 от НПК са 43 броя:

     Съдия Велина Полежанова е разгледала 16 дела;
     Съдия Емил Божков е разгледал 4 дела;
     Съдия Румяна Запрянова е разгледала 16 дела;
     Съдия Искра Трендафилова е разгледала 4 дела;

· производствата по чл.68 от ЗМВР са 11 броя:

     Съдия Велина Полежанова е разгледала 3дела;
     Съдия Емил Божков е разгледал 1 дело;
     Съдия Румяна Запрянова е разгледала 3 дела;
     Съдия Искра Трендафилова е разгледала 4 дела;

· Производство по чл.61, ал.3 от НПК са 1 брой:

     Съдия Велина Полежанова е разгледала 1 дело;

· Производство по чл.72 от НПК са 7 броя:

     Съдия Велина Полежанова е разгледала 2 дела;
     Съдия Емил Божков е разгледал 2 дела;
     Съдия Румяна Запрянова е 2 дела;
     Съдия Искра Трендафилова е разгледала 1 дело;

· Производства по глава 26 НПК е 1 брой:

     Съдия Емил Божков е разгледал 1 дело;
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· Други производства по ЧНД образувани по искания на органите в ДП
са 4 броя:

     Съдия Румяна  Запрянова е разгледала 3 дела;
     Съдия Емил Божков е разгледал 1 дело;

II.8. Срокове за разглеждане и срокове за изготвяне на акта:
· дела по реда на Глава ХХІV от НПК „Бързо производство“

През 2020 г. са разгледани 21 дела по реда на Глава ХХІV от НПК
„Бързо производство“. По съдии са разпределени, както следва:

          Съдия Велина Полежанова е разгледала 5 дела;
          Съдия Емл Божков е разгледал 5 дела;
          Съдия Искра Трендафилова е разгледала 1 дел;
          Съдия Румяна Запрянова е разгледала 10 дела;

В РС – Разлог за 2020 г. всички дела по реда на Глава ХХІV от НПК
„Бързо производство“, са насрочени в срока по чл.358, ал.1, т.4 от НПК.
Всички дела са разгледани и мотивите към тях са изготвени в
предвидените срокове по НПК.

· дела по реда на Глава ХХVI  от НПК „Ускоряване на
наказателното производство“ – резултати от съдебното разглеждане на
делата и посочване на съдията – докладчик.

През 2020 г. в РС – Разлог няма разгледани дела по реда на Глава
ХХVI от НПК „Ускоряване на наказателното производство“.

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

В РС – Разлог през 2020 г. са разгледани 6 дела по реда на Глава
ХХVII от НПК „ Съкратено съдебно следствие в производството пред първа
инстанция “, както следва:

Съдия Велина Полежанова е разгледала 1 дело;
Съдия Румяна Запрянова е разгледала 1 дело;
Съдия Искра Трендафилова е разгледала 4 дела;
В РС – Разлог за 2020 г. всички дела, образувани по реда на Глава

ХХVII от НПК „ Съкратено съдебно следствие в производството пред
първа инстанция “ са насрочени, разгледани и приключили в
законоустановените срокове, с изключение на: НОХД №384/2019 г. на съдия
Велина Полежанова, където мотивите към присъдата са предадени със
закъснение от 7 месеца. Присъдата е обявена на 18.09.2020 г., а мотивите
са предадени на  21.06.2021 г., което е в нарушение на чл.308 от НПК и
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НОХД №325/2020 г. на съдия Искра Трендафилова, където мотивите към
присъдата са предадени със закъснение от 26 дни. Присъдата е обявена на
20.08.2020 г., а мотивите са предадени на 17.11.2020 г., което е в
нарушение на чл.308 от НПК.

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

В Районен съд – Разлог за 2020 г. има общо за разглеждане 30 броя
дела по Глава ХХVІІІ от НПК „Освобождаване от наказателна отговорност с
налагане на административно наказание“, като 21 са образувани през
текущата година /2019 г./ и 9 броя са останали несвършени от предходна
година. Свършените дела в края на годината са 20 броя. По съдии тези дела
са, както следва:

Съдия Велина Полежанова: 5 броя дела;
Съдия Емил Божков: 7 броя дела;
Съдия Искра Трендафилова: 3 броя дела;
Съдия Румяна Запрянова: 5 броя дела;
От приключилите през 2020 г. дела по Глава ХХVІІІ от НПК

„Освобождаване от наказателна отговорност с налагане на
административно наказание“ има 5 дела, които са насрочени извън
едномесечният срок по чл.376, ал.1 от НПК и подробно са описани в т.13
от настоящия акт.

· дела по Глава XXIX от НПК „Решаване на делото със
споразумение” – за всеки съдия; насрочване и одобряване на
споразумението

В Районен съд – Разлог за 2020 г. има общо 87 броя дела, образувани и
разгледани по Глава ХХІХ от НПК „Решаване на дело със споразумение“,
като 49 броя са по чл.382 от НПК и 38 броя са по чл.384 от НПК. По съдии
са разпределени , както следва:
Съдия Велина Полежанова е разгледала общо 21 броя дела, като 10 броя
по чл.382 от НПК и 11 броя по чл.384 от НПК;;
Съдия Емил Божков е разгледал общо 9 броя дела, като 5 броя по чл.382 от
НПК и 4 броя по чл.384 от НПК;
Съдия Искра Трендафилова е разгледала общо 32 броя дела, като 24 броя
по чл.382 от НПК и 8 броя по чл.384 от НПК;
Съдия Румяна Запрянова е разгледала общо 25 броя дела, като 10 дела по
чл.382 от НПК и 15 броя по чл.384 от НПК;

В Районен съд – Разлог за 2020 г. всички дела са насрочени и решени в
срока по чл.382, ал.2 от НПК, с изключение на 4 дела, като закъсненията са
съответно от 4 дни до 9 дни, само по едно дело закъснението е от 24 дни;



78

· дела по Глава XXXIV от НПК „Прилагане на принудителни
медицински мерки. Реабилитация“ – за всеки съдия; срокове за
разглеждане, решаване и прилагане на мерките;
В РС – Рзлог за 2020 г. няма дела, образувани по Глава ХХХІV от

НПК, раздел I „Прилагане на принудителни медицински мерки.

 В РС – Разлог за 2020 г. има 6 броя дела, образувани по Глава ХХХІV
от НПК, раздел II „Реабилитация”, както следва:
Съдия Велина Полежанова е разгледала 1 дело;
Съдия Емил Божков е разгледал 1 дело;
Съдия Румяна Запрянова е разгледала 3 дела;
Съдия Искра Трендафилова е разгледала 1 дело;

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

В Районен съд – Разлог има 30 наказателни дела, несвършени и
образувани две и повече години преди момента на проверката, които
подробно са описани в т.I.9 за 2019 г. на настоящия акт.

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

2019 г. на база утвърденото щатно разписание е 8,53 броя, а средномесечно
свършените наказателни дела от един съдия през същата година са 11,32
броя.

Средномесечното постъпление на наказателни дела на един съдия на
база действителна натовареност през 2020 г. от проверявания период е 10,33
броя /изчислява се на база постъпили дела и действително отработени
човекомесеци в наказателното отделение/, средномесечно свършени  дела от
един съдия, който разглежда наказателни дела, са 8,72 броя.

През 2020 г. в наказателното отделение са отработени 24 човекомесеци,
като изчислението на показателя става при съотнасяне на постъпилите и
решените дела към тези отработени човекомесеци. Средномесечно дела за
разглеждане от един съдия са 27,42 броя.

II.11. Качество на съдебните актове по разгледани наказателни
дела за 2020 г. – общ брой обжалвани и протестирани съдебни актове
/върнати от инстанционен контрол – потвърдени, изменени и отменени/.

Районен съд – Разлог през 2020 г. има общо 123 броя обжалвани и
протестирани съдебни актове. От тях НОХД – 36 броя, НЧХД – 5 броя, ЧНД
– 28 броя, по чл.78а от НПК – 5 броя и НАХД – 43 броя.
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          По съдии са както следва:
Съдия Емил Божков има 59 броя обжалвани съдебни актове, от тях:

НОХД – 17 броя, НЧХД – 4 брой, ЧНД – 8 броя, по чл.78а от НПК – 2 броя и
НАХД – 28 броя.

Съдия Стела Шипковенска има 11 броя обжалвани съдебни актове,
от тях: НОХД – 5 броя, по чл.78а от НПК– 1 брой и НАХД – 5 броя.

Съдия Румяна Запрянова: има 21 броя обжалвани съдебни актове, от
тях: НОХД – 4 броя, НЧХД – 4 броя, ЧНД – 9 броя, 78а от НК – 2 броя и
НАХД – 2 броя.

Съдия Искра Трендафилова: има 26 броя обжалвани съдебни актове,
от тях: НОХД – 10 броя, НЧХД – 3 броя, ЧНД – 6 броя и НАХД – 7 броя.

От инстанционен контрол са се върнали 78 броя.  От тях НОХД –  30
броя,  НЧХД – 1 брой,  ЧНД – няма,  по чл.78а от НПК – няма и НАХД – 48
броя.
          По съдии са както следва:

Велина Полежанова има 1 съдебен акт по НАХД върнат от
инстанционен контрол;

Съдия Емил Божков има 37 броя върнати от инстанционен контрол
съдебни актове, от тях: НОХД – 12 броя, НЧХД – 1 брой, ЧНД – няма, по
чл.78а от НПК– няма и НАХД – 25 броя.

Съдия Искра Трендафилова има 1 съдебен акт по НАХД върнат от
инстанционен контрол;

Съдия Румяна Запрянова: има 1 съдебен акт по НОХД и 1 съдебен
акт по НАХД върнати от инстанционен кънтрол;

Съдия Яна Димитрова: има 1 съдебен акт по НОХД върнат от
инстанционен контрол.

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

За 2020 г. върнати от инстанционен контрол и потвърдени са 50
съдебни актове.
По съдии са както следва:

Съдия Велина Полежанова има 1 потвърдено решение по НАХД и
върнати от инстанционен контрол;

Съдия Емил Божков има 24 броя потвърдени и върнати от
инстанционен контрол съдебни актове, от тях: НОХД – 4 броя, НЧХД – 1
брой и НАХД – 19 броя;

Съдия Румяна Запрянова: има 2 броя потвърдени и върнати от
инстанционен контрол съдебни актове, от тях: НОХД – 1 брой и НАХД – 1
брой;
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Съдия Стела Шипковенска има 22 броя потвърдени и върнати от
инстанционен контрол съдебни актове, от тях: НОХД – 9 броя и НАХД – 13
броя;

Съдия Искра Трендафилова има 1 потвърдено решение по НАХД и
върнати от инстанционен контрол;

III.11.2 Отменени съдебни актове за съответната година – общо за
съда и за всеки съдия.

За 2020 г. върнати от инстанционен контрол и отменени са 21 съдебни
актове. Отменени с постановена нова присъда са два съдебен акт по НОХД,
а отменени с постановяване на ново решение са 5 съдебни актове по НАХД.
Отменени с връщане на делото за разглеждане от друг състав на съда са 7
съдебни актове по НОХД и 7 съдебни актове по НАХД.
По съдии са както следва:

Съдия Емил Божков има 1 отменен съдебен акт с постановена нова
присъда по НОХД, 3 броя НАХД, по които съдебните актове са отменени и
са постановени нови решения, както и 2 броя отменени съдебни актове по
НОХД и 2 броя отменени съдебни актове по НАХД с връщане на делото за
разглеждане от друг състав на съда;

Съдия Стела Шипковенска има 1 отменен съдебен акт с постановена
нова присъда по НОХД, 2 броя НАХД, по които съдебните актове са
отменени и са постановени нови решения, както и 5 броя отменени съдебни
актове по НОХД и 5 броя отменени съдебни актове по НАХД с връщане на
делото за разглеждане от друг състав на съда;

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

За 2020 г. върнати от инстанционен контрол и изменени са 7 съдебни
актове.
По съдии са както следва:

Съдия Емил Божков има 5 броя изменени съдебни актове по НЧХД;
Съдия Стела Шипковенка има 1 изменен съдебен акт по НЧХД;
Съдия Яна Димитрова има 1 изменен съдебен акт по НЧХД;

II.12. Изгубени дела.
За 2020 г. в Районен съд – Разлог, няма изгубени наказателни дела.

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

· Изготвяне на мотивите по наказателни дела
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В Районен съд – Разлог за 2020 г. по 30 наказателни дела от общ
характер мотивите са изготвени в 15 дневен срок и по 12 дела до 60 дневен
срок. Само по три дела има закъснения при изготвяне на мотивите съгласно
чл.308 от НПК:

Съдия Велина Полежанова:
НОХД №384/2019 г.: Делото е образувано по реда на Глава ХХVII от

НПК „ Съкратено съдебно следствие в производството пред първата
инстанция “. Мотивите към присъдата са предадени със закъснение от 7
месеца. Присъдата е обявена на 18.09.2020 г., а мотивите са предадени на
21.06.2021 г.

Съдия Искра Трендафилова:
НОХД №325/2020 г.: Делото е образувано по реда на Глава ХХVII от

НПК „ Съкратено съдебно следствие в производството пред първата
инстанция “. Мотивите към присъдата са предадени със закъснение от 26
дни. Присъдата е обявена на 20.08.2020 г., а мотивите са предадени на
17.11.2020 г.

Съдия Румяна Запрянова:
НАХД №385/2018 г.: Делото е образувано на основание чл.78а от НК.

Съдебният акт е от 14.07.2020 г., а мотивите са предадени на 26.11.2020 г.
като закъснението е от 2 м. и 12 дни.

· Изготвяне на решения по НАХД:
     В Районен съд – Разлог за 2020 г. по 77 административно -наказателни

дела решенията са изготвени до един месец от обявяване на делото за
решаване. По всички останали 45 дела решенията са изготвени извън
предвиденият законоустановен срок.

     По съдии са разпределени както следва:
Съдия Велина Полежанова: до 1 месец от обявяване делото за

решаване е изготвила решенията по 3 административно наказателни дела, по
останалите 22 дела, решенията са изготвени извън едномесечният срок, като
по 3 дела закъсненята са до 1 м., по 14 дела закъсненията са до 2 м. и по 3
дела закъсненията са до 3 м.

Съдия Румяна Запрянова: до 1 месец от обявяване делото за
решаване е изготвил решенията по 3 административно наказателни дела, по
останалите 16 дела, решенията са изготвени извън едномесечният срок, като
по 1 дело закъснението е до 3 м., по 1 дело закъснението е до 4 м., по 10 дела
закъсненията са до 5 м., по 3 дела закъсненията са до 6 м. и по 1 дело
закъснението е над 6 м.

Съдия Искра Трендафилова: до 1 месец от обявяване делото за
решаване е изготвила решенията по 19 административно наказателни дела,
по останалите 6 дела, решенията са изготвени извън едномесечният срок,
като по всички дела закъсненята са до 1 м.
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За 2020 г. повече от половината административно наказателни дела,
които са обявени за решаване, решенията са изготвени извън
законоустановения срок, а именно 45 дела или това е 58,44% от всички
решени административно наказателни дела. По 30 дела закъсненията са от
1 м. до 3 м., по 14 дела закъсненията са до 6 м. и по 1 дело закъснението е
над 6 м.

II.13.2. Спазване на срока по чл.65, ал.3 НПК.
В Районен съд – Разлог за 2020 г . има 12 броя образувани дела, от тях

9 броя дела образувани по искане за вземане на мярка за неотклонение
задържане под стража ( чл. 64 от НПК ) и 3 броя дела образувани по искане
за изменение на мярката за неотклонение задържане под стража
(чл. 65 НПК ).Всички дела, образувани на основание чл.65 от НПК, са
насрочени в тридневен срок от образуването им съгласно чл.65, ал.3 от НПК.

II.13.3. Спазване на срока по чл. 243, ал.5 НПК.
В Районен съд – Разлог за периода има 14 дела образувани и

разгледани по чл.243 от НПК и 2 дела образувани и разгледани по чл.244 от
НПК.

Делата, образувани по чл.243 от НПК, са разгледани в предвидените
срокове по чл.243, ал.5 от НПК, с изключение на 4 дела, а именно:

Съдия Велина Полежанова:
ЧНД №476/2020 г. е образувано на 02.10.2020 г., като съдебният акт

е постановен на 02.04.2021 г. Закъснението е от 2 месеца и 26 дни;
Съдия Искра Трендафилова:
ЧНД №398/2020 г. е образувано на 17.08.2020 г., като съдебният акт

е постановен на 01.10.2020 г. Закъснението е от 14 дни;
Съдия Румяна Запрянова:
ЧНД №69/2020 г. е образувано на 05.02.2020 г., като съдебният акт е

постановен на 26.10.2020 г. Закъснението е от 7 месеца и 21 дни;
ЧНД №249/2020 г. е образувано на 01.06.2020 г., като съдебният акт

е постановен на 04.09.2020 г. Закъснението е от 2 месеца и 3 дни;
Около 30% от делата, образувани на основание чл.243 от НПК, са

разгледани извън предвиденият срок по чл.243, ал.5 от НПК. Само по едно
дело закъснението е от 14 дни, другите закъснения са по - големи
съответно от 2м., 5м. и 7м., като при проверка на делата не бе открита
обективна причина за забавата им.

Всички дела, образувани на основание чл.244 от НПК, са разгледани в
предвидените срокове по чл.244, ал.5 от НПК.
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II.13.4. Спазване на срока по чл.358, ал.1, т.4 от НПК.
          В РС – Разлог за 2020 г. всички дела по Глава ХХІV от НПК „Бързи
производства“ са насрочени в срока по чл.358, ал.1, т.4 от НПК.

II.13.5. Спазване на срока по чл.376, ал.1 НПК.
В Районен съд – Разлог за 2020 г. има 30 дела за разглеждане по реда

на Глава ХХVIII от НПК „ Освобождаване от наказателна отговорност с
налагане на административно наказание“, като по – голяма част от тях са
насрочени в предвидения едномесечен срок съгласно чл.376, ал.1 от НПК.
По пет дела този срок не е спазен, както следва:

Съдия Велина Полежанова:
НАХД №377/2020 г. – закъсненето е от 50 дни;
НАХД №314/2020 г. – закъсненето е от 30 дни;
Съдия Искра Трендафилова:
НАХД №241/2020 г. – закъснението е от 17 дни;
НАХД №381/2020 г. – закъснението е от 11 дни;
Съдия Румяна Запрянова:
НАХД №489/2020 г. – закъснението е от 10 дни;
Видно от посочената по – горе справка, има 5 дела насрочени извън

законоустановения срок по чл.376, ал.1 от НПК, като закъсненията са от
10 дни до 50 дни.

II.13.6. Спазване на срока по чл.382, ал.2 от НПК.
В Районен съд – Разлог за 2020 г. всички дела са насрочени и решени в

срока по чл.382, ал.2 от НПК, с изключение на четири дела, като
закъсненията на три от делата са незначителни между от 5 дни и 9 дни, само
по едно от делата закъснението е от 24 дни.

II.13.7. Спазване на срока по чл.429, ал.2 от НПК.
В Районен съд – Разлог за 2020 г. няма дела образувани по Глава

ХХХІV от НПК, раздел I „Прилагане на принудителни медицински мерки.

II.13.8. Спазване на срока по чл.416 от НПК – изпращане на
препис от присъдата или определението за изпълнение.

По всички постановени присъди за 2020 г. в Районен съд - Разлог е
спазено изискването на чл.416, ал. 6 от НПК, а именно препис от присъдата
е изпратена в 7 дневен срок от влизането й в сила. Преписи от присъдите по
делата, обжалвани и протестирани пред по – горна инстанция, са изпращани
своевременно след връщането си от инстанционен контрол, в рамките на 7
дневния срок.

Изложеното показва, че:
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· По 4 дела съдът е разгледал делото извън законоустановения
едномесечен срок по чл.243, ал.5 от НПК;

· По 3 дела мотивите към присъдите са изготвени след
законосутановения срок по чл308 от НПК;

· По 45 броя административно наказателни дела решенията са
изготвени извън законоустановения срок по чл.340, ал.1 от НПК;

·  По 5 дела не е спазен срокът по чл.376, ал.1 от НПК

· По 4 дела съда насрочил делото извън законоустановения седмодневен
срок по чл.382, ал.2 от НПК;

II.14. Информация дали при образуването на наказателни дела в
РС – Севлиево се спазва разпоредбата на чл.80 от ПАС, с оглед
влиянието на натовареността и статистическите данни на съда.

При образуването на наказателни дела в РС – Разлог се спазва
разпоредбата на чл.80 от ПАС, с оглед на натовареността и статистическите
данни на съда.

III. Проверени наказателни дела на случаен принцип за 2019 г. и
за 2020 г. по съдии/състави;

ДЕЛА НА СЪДИЯ ВЕЛИНА ПОЛЕЖАНОВА

2019 г.

НОХД № 49/2019 г.: Делото е образувано на 23.01.2019 г. по внесено
споразумение между РП - гр. Разлог и едно обвиняемо лице за извършено
престъпление по чл.343 б,ал.1 от НК. Още същия ден делото е разпределено
на случаен принцип с протокол от избор на съдия докладчик. С
разпореждане от тази дата, делото е насрочено за разглеждане в
разпоредително заседание на 25.01.2019 г., когато не е даден ход на делото,
поради уважено отсъствие на обвиняемия. Делото е насрочено за 01.02.2019
г., когато отново не е даден ход, поради същите причини и делото е
насрочено за 06.02.2019 г. На тази дата, с определение на съда,
споразумението е одобрено и влязло в сила.

НОХД № 52/2019 г.: Делото е образувано на 24.01.2019 г. по внесено
споразумение между РП - гр. Разлог и едно обвиняемо лице за извършено
престъпление по чл.343 б,ал.1 от НК. Още същия ден делото е разпределено
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на случаен принцип с протокол от избор на съдия докладчик. С
разпореждане от тази дата, делото е насрочено за разглеждане в
разпоредително заседание на 28.01.2019 г., когато е даден ход и с
определение на съда, споразумението е одобрено и влязло в сила.

НОХД № 483/2019 г.: Делото е образувано на 09.10.2019 г. по внесено
споразумение между РП - гр. Разлог и  едно обвиняемо лице за извършено
престъпление по чл.316 от НК. Още същия ден делото е разпределено на
случаен принцип с протокол от избор на съдия докладчик. С разпореждане
от тази дата, делото е насрочено за разглеждане в разпоредително заседание
на 11.10.2019 г., когато е даден ход на делото и с определение на съда,
споразумението е одобрено и влязло в сила.

ЧНД № 54/2019 г. Делото е образувано на 25.01.2019 г. с искане по чл.
64 НПК във вр. с производство по ЗЕЕЗА. Разпределено е на дежурен съдия.
В същия ден делото е разгледано и приключило с определение.

ЧНД № 320/2019 г. Делото е образувано 17.06.2019 г. с искане от РП –
гр. Разлог по ЗЕС. Разпределено е на дежурен съдия. С определение от
същата дата, съдът е приключил производството.

ЧНД № 422/2019 г. Делото е образувано на 24.08.2019 г. по искане от
РП – гр. Разлог на основание чл.161,ал.2 от НПК. Разпределено е на дежурен
съдия. С определение от същата дата, съдът е приключил производството.

2020 г.

НОХД № 384/2019 г.: Делото е образувано на 29.07.2019 г. по внесен
ОА от РП – гр. Разлог срещу три обвиняеми лица за извършено
престъпление по чл. 159 а, ал. 2 от НК. Още същия ден делото е
разпределено на случаен принцип с протокол от избор на съдия докладчик –
съдия Шипковенска. С разпореждане от 31.07.2019 г., делото е насрочено за
разглеждане в разпоредително заседание на 27.09.2019 г., когато не е даден
ход на делото, поради искане на подсъдимия за смяна на защитника. Делото
е насрочено за 03.12.2019 г. Тогава отново не е даден ход, поради неявяване
на един от подсъдимите и делото е пренасрочено за 27.02.2020 г. На
18.12.2019 г. е извършено преразпределение на делото, поради временна
неработоспособност на докладчика за период повече от един месец.
Определеният съдия е  Божков. На 30.01.2020 г. съдия Божков се е отвел от
разглеждането му и за нов докладчик е определена съдия Полежанова. В
заседанието от 27.02.2020 г. не е даден ход на делото, поради отсъствие на
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защитник. Пренасрочено е за 27.04.2020 г. Следва разпореждане за
пренасрочване на делата, поради епидемиологичната обстановка в страната
– за 02.06.2020 г. В това заседание не е даден ход на делото, поради
ангажираност на един от защитниците и делото е пренасрочено за 15.07.2020
г. Поради постъпила молба от защитник за отлагане на заседанието по
уважителни причини, делото е отложено за 17.08.2020 г. Тогава е даден ход
на разпоредителното заседание, същото е приключило и делото е отложено
за 18.09.2020 г. На тази дата делото приключва с присъда. Мотивите са
предадени на 21.06.2021 г.

НОХД № 601/2019 г.: Делото е образувано на 19.12.2019 г. по внесен
ОА на РП – гр. Разлог срещу едно лице за извършено престъпление по
чл.343 ,ал.2 от НК. Още същия ден делото е разпределено на случаен
принцип с протокол от избор на съдия докладчик. С разпореждане от
27.12.2019 г. делото е насрочено за разглеждане в разпоредително заседание
на            19.02.2019 г., когато ход не е даден, поради искане на пострадалото
лице производството да се прекрати и необходимостта от събиране на данни
за подсъдимия дали има висящи производства. С разпореждане на
председателя на съда, поради епидемиологичната обстановка в страната,
делото е пренасрочено за 27.05.2020 г. Тогава е даден ход и с определение
производтвото е прекратено на основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от НПК.

НОХД № 63/2020 г. Делото е образувано на 04.02.2020 г. по внесен
ОА от РП - гр. Разлог срещу едно лице за извършено престъпление по
чл.296, ал.1 от НК. Още същия ден делото е разпределено на случаен
принцип с протокол от избор на съдия докладчик. С разпореждане от
07.02.2020 г., делото е насрочено за разглеждане в разпоредително заседание
на 16.03.2020 г. С разпореждане на председателя на съда, поради
епидемиологичната обстановка в страната, делото е пренасрочено за
05.05.2020 г. С ново разпореждане, поради същите причини, делото е
пренасрочено за 08.06.2020 г. Тогава е даден ход и делото приключва с
присъда. Мотивите са предадени на 23.06.2020 г..

НОХД № 569/2020 г. Делото е образувано на 20.11.2020 г. по внесен
ОА от РП - гр. Разлог срещу едно обвиняемо лице за извършено
престъпление по чл.343 б, ал. 2 от НК. Още същия ден делото е
разпределено на случаен принцип с протокол от избор на съдия докладчик.
С разпореждане от тази дата, делото е насрочено за разглеждане в
разпоредително заседание на 24.11.2020 г., когато не е даден ход на делото
по искане на подсъдимия за смяна на защитника и същото е насрочено за
11.12.2020 г. На тази дата отново не е даден ход на делото, поради неявяване
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на подсъдимия. Пренасрочено е за 08.02.2020 г. Тогава не се явява
защитника и делото е насрочено за          01.04.2020 г. Следва ново отлагане
за 21.04.2020 г. На тази дата в съда е внесено споразумение между РП – гр.
Разлог и подсъдимия, като с определение на съда, споразумението е
одобрено и влязло в сила.

НЧХД № 358/2017 г.: Делото е образувано на 04.05.2017 г. по тъжба
на пострадалия за извършено престъпление по чл.147 и чл. 148, ал.2 от НК.
Още същия ден делото е разпределено на случаен принцип с протокол от
избор на съдия докладчик на съдия Шипковенска. С разпореждане от същата
дата, делото е насрочено за 03.07.2017 г. Тогава не е даден ход на делото,
поради уважено отсъствие на повереник. Отложено е за 25.09.2017 г. На тази
дата отново не е даден ход на делото по същата причина. Следва отлагане за
30.11.2017 г. Тогава има ново отлагане, поради отсъствие на съдията –
докладчик, за 25.01.2018 г. По същите причини делото е насрочено за
20.03.2018 г. Тогава не е даден ход, поради неявяване на защитник.
Пренасрочено е за 23.05.2018 г. По същата причина отново не е даден ход и
делото е пренасрочено за 08.06.2018 г. Отново поради неявяване на адвокат,
делото е отложено за 05.09.2018 г. Следва аналогично отлагане за 06.11.2018
г. Отново отлагане 14.01.2019 г. Тогава е даден ход на делото и същото е
отложено за 14.03.2019 г. На тази дата е даден ход на съдебното следствие и
делото е отложено за 29.05.2019 г. Поради поредно отсъствие на защитник,
делото е отложено за 05.07.2019 г. Не е даден ход, поради нередовно
призоваване на подсъдимия. Отложено за 04.10.2019 г. На тази дата е даден
ход и делото е отложено за 07.11.2019 г. Тогава не е даден ход и следва
поредно отлагане за 05.12.2019 г. Делото е отложено, поради заболяване на
подсъдимия. Пренасрочено за 31.01.2020 г. Междувременно е извършено
преразпределение на делото, поради временна неработоспособност на
докладчика за период повече от един месец. Определеният съдия е
Полежанова. На 31.01.2020 г. На 31.01.2020 г. с определение съдебното
производство е прекратено поради оттегляне на тъжбата.

НЧХД № 132/2019 г. Делото е образувано на 05.03.2019 г. по тъжба на
пострадалия за извършено престъпление по чл.130, ал.2 от НК и чл.148, ал.1,
т.1 във вр. с чл.146, ал.1 от НК. Още същия ден делото е разпределено на
случаен принцип с протокол от избор на съдия докладчик – съдия Божков. С
определение от 11.03.2019 г. същият се отвежда от разглеждането му.
Определен е нов докладчик – съдия Шипковенска. С разпореждане от
закрито заседание от 13.03.2019 г. делото е насрочено за 03.03.2019 г. На
тази дата делото е отложено, поради неявяване на подсъдимата за 20.06.2019
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г., когато отново е отложено, поради искане за защита – за 16.09.2019 г. По
същата причина следва ново отлагане за 13.11.2019 г. Не е даден ход, поради
постъпила молба от защитник и е отложено за 22.01.2020 г. Междувременно
е извършено преразпределение на делото, поради временна
неработоспособност на докладчика за период повече от един месец.
Определеният съдия е  Полежанова. Делото е насрочено за 10.03.2020 г.
Тогава е даден ход на делото и същото е прекратено с определение.

НЧХД № 535/2020 г. Делото е образувано на 03.11.2020 г. по тъжба на
пострадалия за извършено престъпление по чл.147 и чл. 148, ал.2 от НК.
Още същия ден делото е разпределено на случаен принцип с протокол от
избор на съдия докладчик. С разпореждане от 21.12.2020 г. делото е
насрочено за 15.03.2021 г. Тогава е даден ход на делото и същото е отложено
за         09.06.2021  г.  На тази дата отново е даден ход на делото и с
определение същото е прекратено.

НАХД № 189/2020 г. Делото е образувано на 09.04.2020 г. по реда на
чл.78а от НК. Още същия ден делото е разпределено на случаен принцип с
протокол от избор на съдия докладчик. С разпореждане от 24.04.2020 г.
делото е насрочено за разглеждане на 18.06.2020 г.,когато е даден ход на
делото и на съдебната прения, и същото е обявено за решаване. Решението е
изготвено и обявено на същата дата, мотивите са предадени също на тази
дата.

НАХД № 314/2020 г. Делото е образувано на 02.07.2020 г. по реда на
чл.78а от НК. Още същия ден делото е разпределено на случаен принцип с
протокол от избор на съдия докладчик. С разпореждане от 07.07.2020 г.
делото е насрочено за разглеждане на 02.09.2020 г., когато не е даден ход на
делото, поради депозирана молба от защитник и същото е отложено за
18.09.2020 г. На тази дата е даден ход на делото и на съдебните прения, и е
обявено за решаване. Решението е изготвено и обявено на същата дата, а
мотивите са предадени на 08.10.2020 г.

НАХД № 351/2020 г. Делото е образувано на 22.07.2020 г. по реда на
чл.78а от НК. Още същия ден делото е разпределено на случаен принцип с
протокол от избор на съдия докладчик. С разпореждане от 29.07.2020 г.
делото е насрочено за разглеждане на 14.10.2020 г., когато е даден ход на
делото и на съдебните прения, и е обявено за решаване. Решението е
изготвено и обявено на същата дата, а мотивите са предадени на 29.10.2020
г.

НАХД № 52/2020 г. Делото е образувано на 29.01.2020 г. по жалба на
ФЛ срещу НП на Началника на РПУ – Разлог при ОД на МВР Благоевград
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за извършено нарушение по ЗДвП. Още същия ден делото е разпределено на
случаен принцип с протокол от избор на съдия докладчик. Делото е
насрочено с разпореждане от 30.01.2020 г. за 04.03.2020 г., когато е даден
ход на делото и същото е отложено за събиране на доказателства за
30.03.2020 г. Следва разпореждане за пренасрочване на делата, поради
епидемиологичната обстановка в страната – за 07.05.2020 г. Следва ново
пренасрочване по същите причини – за 05.06.2020 г. Тогава е даден ход на
делото и на съдебната прения, и е обявено за решаване. Решението е от
03.09.2020 г. В случая има закъснение при изготвяне на решението от 1
месец, съгласно чл.340, ал.1 от НПК.

НАХД № 292/2020 г. Делото е образувано на 25.06.2020 г. по жалба на
ЮЛ срещу НП на Началника на отдел „ Оперативни дейности „ –
гр. София, в ЦУ на НАП – гр. София. Още същия ден делото е разпределено
на случаен принцип с протокол от избор на съдия докладчик. Делото е
насрочено с разпореждане от 29.06.2020 г. за 19.08.2020 г., когато е даден
ход на делото и същото е отложено за събиране на доказателства за
20.10.2020 г. Тогава е даден ход на делото и на съдебната прения, и е
обявено за решаване. Решението е от 29.12.2020 г. В случая има закъснение
при изготвяне на решението от 1 месец, съгласно чл.340, ал.1 от НПК.

НАХД № 557/2020 г.  Делото е образувано на 12.11.2020 г. по жалба
на ФЛ срещу НП на Началника на РПУ – Банско при ОД на МВР
Благоевград  за извършено нарушение по ЗДвП. Още същия ден делото е
разпределено на случаен принцип с протокол от избор на съдия докладчик.
Делото е насрочено с разпореждане от 17.11.2020 г. за 01.02.2020 г., когато е
даден ход на делото и на съдебната прения, и е обявено за решаване.
Решението е от 05.04.2020 г. В случая има закъснение при изготвяне на
решението от 1 месец, съгласно чл.340, ал.1 от НПК.

ЧНД № 357/2020 г. Делото е образувано на 23.07.2020 г. по молба за
реабилитация - чл.87, ал.1 от НК. Още същия ден делото е разпределено на
случаен принцип с протокол от избор на съдия докладчик. В закрито
заседание от 28.07.2020 г., с разпореждане, делото е насрочено за
разглеждане на 17.08.2020 г. В това заседание е даден ход на делото и на
съдебното следствие, като същото е отложено за събиране на доказателства
за  16.09.2020 г. На тази дата е даден ход и делото отново е отложено по
същите причини – за 28.09.2020 г. Тогава делото е приключено с
определение.

ЧНД № 460/2020 г. Делото е образувано на 23.09.2020 г. по искане на
РП – Разлог на основание чл.162 от ЗЗ. Още същия ден делото е
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разпределено на случаен принцип с протокол от избор на съдия докладчик.
С разпореждане от същата дата, делото е насрочено за разглеждане за
07.10.2020 г. На тази дата не е даден ход на делото, поради неявяване на
предложените и същото е отложено за 23.10.2020 г. Тогава е даден ход на
делото и на съдебното следствие, което е обявено за неприключило, поради
събиране на допълнителни доказателства. Отложено е за 05.11.2020 г.
Делото е разгледано и е приключило с решение в същият ден.

ЧНД № 604/2020 г.  Делото е образувано на 21.12.2020 г. по жалба по
чл. 243 НПК. Още същия ден делото е разпределено на случаен принцип с
протокол от избор на съдия докладчик. Делото е разгледано и с определение
от 22.01.2021 г. е приключило.

ДЕЛА НА СЪДИЯ ИСКРА ТРЕНДАФИЛОВА

2019 г.

ЧНД №293/2019 г. :Делото е образувано на 03.06.2019 г., като още
същия ден ръчно делото е разпределено съгласно утвърдени вътрешни
правила на дежурен съдия. Производството е по чл.68 от ЗМВР. Делото е
приключило с определение още същия ден, като е разрешено
принудителното извършване на полицейска регистрация на лицето.

ЧНД №492/2019 г. :Делото е образувано на 14.10.2019 г., като още
същия ден ръчно делото е разпределено съгласно утвърдени вътрешни
правила на дежурен съдия. Производството е по чл.64 от НПК – задържане
под стража в досъдебното производство. Делото е приключило с
определение още същия ден, като е взета мярка за неотклонение „Задържане
под стража“ на обвиняемото лице.

ЧНД №174/2019 г. :Делото е образувано на 14.10.2019 г., като още
същия ден ръчно делото е разпределено съгласно утвърдени вътрешни
правила на дежурен съдия. Производството е по чл.68 от ЗМВР. Делото е
приключило с определение още същия ден.

2020 г.

НОХД №332/2019 г.- Делото е образувано на 21.06.2019 г. по внесен
ОА срещу 1 лице за извършено престъпление по чл.195, ал.1, т.4, пр.2 от НК,
вр. чл.194, ал.1 от НК. Още същия ден делото е разпределено на случаен
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принцип с протокол от избор на съдия докладчик-Стела Шипковенска. .С
разпореждане от закрито заседание от 24.06.2019 г. делото е насрочено за
12.07.2019 г. Проведени са 2 съдебни заседания, като ход на делото не е
даден поради нередовното призоваване на подсъдимия. С протокол от избор
на съдия – докладчик от 16.12.2019 г. делото е преразпределено на случаен
принцип на съдия Искра Трендафилова, предвид ползване на отпуск поради
временна неработоспособност за период повече от един месец на съдия
Шипковенска, съгласно Заповед №485/16.12.2019 г. и
Заповед№486/16.12.2019 г. на Адм. Ръководител на РС – Разлог. На
проведеното заседание на 17.12.2019 г. не е даден ход на делото поради
нередовно призоваване на подсъдимия, поради което същия е обявен за ОДИ
и делото е насрочено за 18.02.2020 г., за разглеждането ме в разпоредително
заседание, тъй като поради смяна на състава делото започва отначало. На
тази дата е даден ход на разпоредителното заседание и същото е
приключило, като делото е отложено за разглеждане по общия ред за
06.03.2020 г. Проведени са 3 съдебни заседания, като в последното от
07.07.2020 г. делото е приключило с присъда. Делотое отлагано поради
нередовно призоваване на страните по него, както и поради отсъствие от
съдебната зала на свидетел по уважителни причини. Мотивите към
присъдата са предадени на 15.07.2020 г.

НОХД №434/2019 г.- Делото е образувано на 04.09.2019 г. по внесен
ОА срещу 1 лице за извършено престъпление по чл.183, ал.1 от НК. Още
същия ден делото е разпределено на случаен принцип с протокол от избор
на съдия докладчик-Стела Шипковенска. .С разпореждане от закрито
заседание от същия ден делото е насрочено за 28.10.2019 г. На тази дата ход
на делото не е даден поради постъпила молба от повереника на
пострадалата, че държи да присъства в съдебното заседание, но не може да
се яви по уважителни причини. Делото е отложено за 13.01.2020 г. С
протокол от избор на съдия – докладчик от 17.12.2019 г. делото е
преразпределено на случаен принцип на съдия Румяна Запрянова, предвид
ползване на отпуск поради временна неработоспособност за период повече
от един месец на съдия Шипковенска, съгласно Заповед №485/16.12.2019 г.
и Заповед№486/16.12.2019 г. на Адм. Ръководител на РС – Разлог. С
разпореждане от 26.12.2019 г. съдия Запрянова се отвежда от разглеждане на
делото на основание чл.29, ал.2 от НПК поради възникнал конфликт на
интереси по смисъла на чл.52 от Закона за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество и чл.175, ал.1 от ЗСВ,
като нейната малолетна дъщеря и адвоката поделото са съсъобственици на



92

недвижим имот. С протокол от избор на съдия – докладчик от 27.12.2019 г.
делото е преразпределено на случаен принцип на съдия Искра
Трендафилова. На 13.01.2020 г. е проведено разпоредително заседание, като
му е даден ход и същото е приключило, а делото е насрочено за разглеждане
в открито съдебно заседание по глава 27 от НПК за        28.01.2020 г. На тази
дата делото е приключило с присъда. Мотивите към присъдата са предадени
на 10.02.2020 г.

НОХД №329/2019 г.- Делото е образувано на 20.06.2019 г. по внесен
ОА срещу 1 лице за извършено престъпление по чл.343б, ал.4, вр. ал.3, пр.1,
вр. чл.28, ал.1 от НК. Още същия ден делото е разпределено на случаен
принцип с протокол от избор на съдия докладчик-Стела Шипковенска. .С
разпореждане от закрито заседание от 21.06.2019 г. делото е насрочено за
24.06.2019 г. На тази дата ход на делото не е даден поради това, че
подсъдимия не е организирал защитата си и съда му е дал възможност за
това, като делото е насрочено за 24.09.2019 г. Проведени са две съдебни
заседания, като в последното от 25.11.2019 г. е даден ход на делото и същото
е отложено за събиране на доказателства за 03.02.2020 г. С протокол от
избор на съдия – докладчик от 18.12.2019 г. делото е преразпределено на
случаен принцип на съдия Искра Трандафилова, предвид ползване на отпуск
поради временна неработоспособност за период повече от един месец на
съдия Шипковенска, съгласно Заповед №485/16.12.2019 г. и
Заповед№486/16.12.2019 г. на Адм. Ръководител на РС – Разлог. С протокол
от съдебно заседание проведено на 03.02.2020 г. новия съдия-докладчик е
уведомил страните в процеса, че поради смяна на съдията-докладчик по
делото, съдебното заседание по арг. на чл.258 от НПК започва отначало,
като е отменен хода по същество даден от предходния съдия-докладчик.
Проведени са 8 съдебни заседания,като делото е отлагано поради отсъствие
на страните от залата – поради уважителни причини или за събиране
надоказателства. Делото още не е приключило, като последното заседание е
насрочено за 06.07.2021 г.

НОХД №597/2018 г.- Делото е образувано на 28.08.2018 г. по внесен
ОА срещу 1 лице за извършено престъпление по чл.206, ал.1 от НК. Още
същия ден делото е разпределено на случаен принцип с протокол от избор
на съдия докладчик-Стела Шипковенска. .С разпореждане от закрито
заседание от 30.08.2018 г. делото е насрочено за разглеждане в
разпоредително заседание за 23.10.2018 г. Проведени са 3 съдебни
заседания, в които ход на разпоредителното заседание не е даден поради
няколко причини: съда е дал възможност назащитатада се запознае с
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материалите по делото, нередовно призован подсъдим и служебна
ангажираност на адвоката, като съда е поискал обяснение от длъжностното
лице –призовкар. В съдебното заседание от 13.05.2019 г. е даден ход на
разпоредителното заседание, същото е приключило и е насрочено за
разглеждане по общия ред за 05.07.2019 г. Проведени са 2 съдебни
заседания, в които ход на делото не е даден поради служебна ангажираност
на давоката на подсъдимия и отсътвие на съдебен заседател по уважителни
причини. Делото е насрочено за 17.12.2019 г. С протокол от избор на съдия –
докладчик от 16.12.2019 г. делото е преразпределено на случаен принцип на
съдия Искра Трандафилова, предвид ползване на отпуск поради временна
неработоспособност за период повече от един месец на съдия Шипковенска,
съгласно Заповед №485/16.12.2019 г. и Заповед№486/16.12.2019 г. на Адм.
Ръководител на РС – Разлог. С протокол от съдебно заседание проведено на
017.12.2019 г. новия съдия-докладчик е уведомил страните в процеса, че
поради смяна на съдията-докладчик по делото, съдебното заседание по арг.
на чл.258 от НПК започва отначало, като е отменен хода по същество даден
от предходния съдия-докладчик. Проведени са 4 съдебни заседания, като
делото е отлагано поради отсъствие на страните от залата – поради
уважителни причини, отменени са 2 съдебни заседания поради
епидимиологичната обстановка в страната. Делото е отлагано и за събиране
на доказателства. В съдебното заседание от    15.06.2020 г. делото е
приключило с присъда. Мотивите са предадени на 29.06.2020 г.

НОХД №325/2020 г.- Делото е образувано на 06.07.2020 г. по внесен
ОА срещу 1 лице за извършено престъпление по чл.152, ал.1, т.2 от НК и по
чл.198, ал.1 от НК вр. с чл.23, ал.1 от НК. Още същия ден делото е
разпределено на случаен принцип с протокол от избор на съдия докладчик-
Велина Полежанова. .С определение от 07.07.2020 г. съдия- докладчика се е
отвела от разглеждане на делото на основание чл.29, ал.1 от НК – адвоката
по делото е съпруг на съдята. С протокол от избор на съдия- докладчик
/преразпределение/ делото автоматично е разпределено на съдия Искра
Трендафилова. С разпореждане от закрито заседание от 20.07.2020 г. делото
е насрочено за разглеждане в разпоредително заседание за 20.08.2020 г. На
тази дата е даден ход на разпоредителното заседание, приключило е същото
и даден ход на делото по общия ред. Заседанието е приключило с обявяване
на присъдата. Мотивите са предадени на 17.11.2020 г.

НЧХД №169/2019 г.- Делото е образувано на 25.03.2019 г. по тъжба
относно престъпление по чл.130 от НК. Още същия ден делото е
разпределено на случаен принцип с протокол от избор на съдия докладчик –
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Стела Шипковенска. В закрито заседание с разпореждане от 26.03.2019 г.
делото е насрочено в открито заседание за 25.04.2019 г. Проведени са 3
съдебни заседания, като делото е отлагано предимно за събиране на
доказателства. Делото е насрочено за 16.12.2019 г. С протокол от избор на
съдия – докладчик от 16.12.2019 г. делото е преразпределено на случаен
принцип на съдия Искра Трандафилова, предвид ползване на отпуск поради
временна неработоспособност за период повече от един месец на съдия
Шипковенска, съгласно Заповед №485/16.12.2019 г. и
Заповед№486/16.12.2019 г. на Адм. Ръководител на РС – Разлог. С протокол
от съдебно заседание проведено на 17.12.2019 г. новия съдия-докладчик е
уведомил страните в процеса, че поради смяна на съдията-докладчик по
делото, съдебното заседание по арг. на чл.258 от НПК започва отначало,
като е отменен хода по същество даден от предходния съдия-докладчик.
Проведени са 4 съдебни заседания, като делото е отлагано за събиране на
доказателства, а едно съдебно заседание е отменено поради
епидимиологичната обстановка в страната. В съдебното заседание
проведено на 18.08.2020 г. делото е приключило с присъда.Мотивите са
предадени на 28.09.2020 г.

НЧХД №34/2020 г.- Делото е образувано на 20.01.2020 г. по тъжба
относно престъпление по чл.143-144а от НК. Още същия ден делото е
разпределено на случаен принцип с протокол от избор на съдия докладчик.
В закрито заседание с разпореждане от 23.01.2020 г. делото е насрочено за
20.02.2020 г. Проведени са 3 съдебни заседания, като в последното на
19.10.2020 г. делото е приключило с присъда. Делото е отлагано за събиране
на доказателства. Мотивите са изготвени на 10.11.2020 г.

НЧХД №305/2020 г.- Делото е образувано на 26.06.2020 г. по тъжба
относно престъпление по чл.128-129 от НК срещу 4 лица. Още същия ден
делото е разпределено на случаен принцип с протокол от избор на съдия
докладчик. В закрито заседание с разпореждане от 30.06.2020 г. частната
тъжба е оставена без движение, като е предоставен 7-мо дневен срок за
отстраняванена нередовностите.  С разпореждане от 12.08.2020 г. делото е
насрочено в открито заседание за 05.10.2020 г. Проведени са 5 съдебни
заседания, като на делото не е даден ход, поради неявяване на страните в
процеса и нередовно призоваване на част от подсъдимите. Съда е предприел
всички мерки с цел резовното призоваване на страните в процеса и тяхното
явяване по делото. Към момента делото не е приключило като следващото
заседание е насрочено за 13.09.2021 г.
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НАХД № 214/2019 г. е образувано на 15.04.2019 г. по реда на чл.78а
от НК. Съдия- докладчик Шипковенска. С р. от 16.04.2019 г. делото е
насрочено за 07.05.2019 г., когато е даден ход на делото. Проведени са още
две съдебни заседания в срок. От 16.12.2019 г. съдия докладчик по делото е
съдия Трендафилова. В съдебно заседание на 17.12.2019 г. е даден ход на
делото. Ход на делото е даден и в съдебно заседание на 13.01.2020 г. ход на
делото е даден и в следващото съдебно заседание проведено на 09.03.2020 г.
Съдебното заседание на 12.05.20 г. е пренасрочено за 07.07.2020 г. във
връзка с противоепидемичните мерки. В съдебно заседание на 07.07.2020 г.
делото е приключено, като е обявено за решаване. Мотивите към решението
са изготвени и предадени на 03.08.2020 г.;

НАХД №352/2020 г.- Делото е образувано на 22.07.2020 г. по чл.78а
от НК. Още същия ден делото е разпределено на случаен принцип с
протокол от избор на съдия докладчик. С разпореждане от 24.07.2020 г.
делото е насрочено за 06.08.2020 г., когато е отложено за събиране на
доказателства за 29.10.2020 г. На тази дата делото е обявено за решаване.
Решението е от същия ден. Мотивите към решението са от 17.11.2020 г.

НАХД №241/2020 г.- Делото е образувано на 26.05.2020 г. по чл.78а
от НК. Още същия ден делото е разпределено на случаен принцип с
протокол от избор на съдия докладчик. С разпореждане от 28.05.2020 г.
делото е насрочено за 15.07.2020 г., когато е обявено за решаване.
Решението е от същия ден. Мотивите към решението са от 29.07.2020 г.

НАХД №80/2020 г. е образувано на 10.02.2020 г. срещу НП на Главна
дирекция Инспекция за държавен технически надзор. С разпореждане от
13.02.2020 г. делото е насрочено за  02.03.2020 г. Проведени са три съдебни
заседания в срок, като и в трите заседания е даван ход на делото. В съдебно
заседание на 06.08.2020 г. делото е обявено за решаване. Решението е
изготвено и обявено на 05.10.2020 г. Решението е изготвено в двумесечен
срок;

НАХД № 285/2020 г. е образувано на 23.06.2020 г. по жалба срещу НП
на ЦУ на НАП. С разпореждане от 29.06.2020 г. делото е насрочено за
23.07.2020 г.,като в това съдебно заседание делото е приключено и е обявено
за решаване. Решението е изготвено и обявено на 28.09.2020 г.;

НАХД № 322/2020 г. е образувано на 06.07.2020 г. С разпореждане от
09.07.2020 г. делото е насрочено за 07.08.2020 г. Проведени са две съдебни
заседания, като в това от 21.10.2020 г. делото е приключено и е обявено за
решаване. Решението е изготвено и обявено на 17.11.2020 г.;
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ЧНД №177/2020 г. :Делото е образувано на 30.03.2020 г., като още
същия ден ръчно делото е разпределено съгласно утвърдени вътрешни
правила на дежурен съдия. Производството е по искания към съда по ЗЕС –
чл.159,а, ал.1 от НПК. Делото е приключило с определение още същия ден.

ЧНД №499/2020 г. :Делото е образувано на 12.10.2020 г., като още
същия ден ръчно делото е разпределено съгласно утвърдени вътрешни
правила на дежурен съдия. Производството е по чл.72 от НПК. Делото е
приключило с определение още същия ден.

ЧНД №303/2020 г. :Делото е образувано на 26.06.2020 г., като още
същия ден ръчно делото е разпределено съгласно утвърдени вътрешни
правила на дежурен съдия. Производството е по чл.68 от ЗМВРО. Делото е
приключило с определение още същия ден.

ДЕЛА НА СЪДИЯ РУМЯНА ЗАПРЯНОВА

2019 г.
НОХД № 196/2019 г. е образувано на 04.04.2019 г./БП/. С

разпореждане от 04.04.2019 г., делото е насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 09.04.2019 г. В съдебно заседание на 09.04.2019 г.
производството по делото е приключено със споразумение;

НАХД № 755/2018 г. е образувано на 3.11.2018 г. по жалба срещу НП
на Агенция „Митници“. С разпореждане от 20.11.2018 г.производството по
делото е насрочено за 19.12.2018 г. По делото са проведени четири открити
съдебни заседания при спазване на срока по чл.271,ал.10 от НПК. В съдебно
заседание на 09.04.2019 г. делото е обявено за решаване. Решението е
изготвено и обявено на 15.07.2019 г.;

2020 г.
НОХД № 506/2019 г. е образувано на 25.10.2019  г.  по внесен ОА

срещу едно лице за извършено престъпление по чл.149,ал.2,т.1,пр.2,вр. с
ал.1 от НК. Съдия при образуването Шипковенска. С разпореждане от
28.10.2019 г. делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание
на         20.12.2019 г. На 17.12.2019 г. делото е преразпределено на съдия
Запрянова предвид предстоящото дълговременно отсъствие на съдия
Шипковенска. С разпореждане от 18.12.219 г. делото е пренасрочено за
03.02.2020 г.,когато не е даден ход на делото. Следващото заседание е
проведено на 02.03.2020 г., когато е даден ход на разпоредителното
заседание. Производството е продължило в същия ден по реда на
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съкратеното съдебно производство и е  постановена и присъда. Мотивите са
изготвени и предадени на 02.04.2020г.;

НОХД № 564/2019 г. е образувано на 29.11.2019  г.  по внесен ОА
срещу едно лице за извършено престъпление по чл. 343б, ал.3, чл.343г от
НК. Съдия при образуването Шипковенска. С разпореждане от 29.11.2019 г.
делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на
03.12.2019 г., когато не е даден ход поради нередовно призоваване на страна
в процеса. На 17.12.2019 г. е извършено преразпределение на делото, като за
съдия докладчик е определена съдия Запрянова. На 10.01.2020 г. е проведено
съдебно заседание, като поради нередовна процедура по призоваване, ход на
делото не е даден. В проведеното на 17.01.2020 г. съдебно заседание е даден
ход на делото и ход на съдебното следствие. В последствие са проведени
още дванадесет съдебни заседания при спазване на срока по чл.271, ал.10 от
НПК, като на два пъти делата са пренасрочвани поради
противоепидемичната обстановка. Последното по делото заседание е
проведено на 03.06.2021 г. Не се констатираха безпричинни отлагания на
делото. Към момента на проверката делото не е приключило.;

НОХД № 533/2020 г. е образувано на 29.10.2020 г. ДП е образувано
срещу едно лице за извършено престъпление по чл.343б, ал.1 от НК. С
разпореждане от 30.10.2020 г. делото е насрочено за разглеждане в съдебно
заседание на 05.11.2020 г. Проведени са три съдебни заседания: на
05.11.21г.; на 18.11.21 г. и на 03.12.21 г., когато делото е приключено със
споразумение;

НОХД № 315/2019 г. е образувано на 11.06.2019  г.  с внесено
споразумение. ДП е образувано за престъпление по чл.316 от НК, вр. с
чл.308, ал.2, вр. с ал.1 от НК. В открито съдебно заседание на 18.06.2019 г.
споразумението е одобрено от съда и делото е приключено;

НАХД № 407/2020 г. е образувано на 24.08.2020 г. по реда на чл.78а
от НК. С разпореждане от 25.08.2020 г. делото е прекратено и върнато на
РП-Разлог за отстраняване на допуснати съществени процесуални
нарушения. След отмяна на разпореждането за прекратяване от ОС –
Благоевград, с разпореждане от 09.10.2020 г. делото е насрочено за
разглеждане на 17.11.2020 г.,когато заседанието е отменено-съгласно
заповед на адм.р. №423/11.11.20 г., във връзка с противоепидемичната
обстановка в страната. В последствие са проведени две съдебни заседания-
на 09.02.2021 г. и         23.02.2021 г. Следващото съдебно заседание
насрочено за 29.03.2021 г. е отменено със заповед № 89/24.03.2021 г. на
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адм.р. на РС- Разлог., отново във връзка с противоепидемичната обстановка
в страната. В съдебно заседание на 15.06.2021 г. делото е приключено;

НАХД № 389/20 г. е образувано на 07.08.2020 г. по реда на чл.78а от
НК. С разпореждане от 08.07.2020 г. делото е насрочено за разглеждане в
съдебно заседание на 14.09.2020 г., когато е и обявено за решаване.
Решението е изготвено и обявено на 24.09.2020 г.;

НАХД № 312/2020 г. е образувано на 01.07.2020 г. по реда на чл.78а
от НК. С разпореждане от 03.07.2020 г. делото е насрочено за разглеждане в
съдебно заседание на 28.07.2020 г.,когато е и обявено за решаване.
Решението е изготвено и обявено на 23.09.2020 г.;

НАХД № 235/2020 г. е образувано на 21.06.2020 г.по реда на чл.78а от
НК. С разпореждане от 01.06.2020 г. делото е насрочено за разглеждане в
съдебно заседание на 18.06.2020 г., когато е и обявено за решаване.
Решението е изготвено и обявено на 07.07.2020 г.;

НАХД № 109/2020 г. е образувано на 17.02.2020 г. по жалба срещу НП
ЦУ на НАП гр. София. С разпореждане от 18.02.2020 г. делото е насрочено
за разглеждане в съдебно заседание на 10.03.2020 г., когато е и обявено за
решаване. Решението е изготвено и обявено на 23.03.2020 г.;

НАХД № 605/2019 г. е образувано на 23.12.2019 г. по жалба срещу НП
на Директора на Дирекция „Инспекция по труда“- Благоевград. С
разпореждане от 23.12.2019 г. делото е насрочено за разглеждане в съдебно
заседание на 03.02.2020 г. По делото са проведени шест броя открити
съдебни заседания при спазване на срока по чл.271, ал.10 от НПК. Не се
констатираха безпричинни отлагания на делото. Делото е приключено в
съдебно заседание на 28.07.2020 г., когато е и обявено за решаване.
Решението е изготвено и обявено на 24.11.2020 г., което е в нарушение на
разпоредбата на чл.340 от НПК;

НАХД № 454/2019 г. е образувано на 26.09.2019 г. по жалба срещу НП
на Директора на Дирекция „Инспекция по труда“- Благоевград.
Първоначално съдия- докладчик е била съдия Шипковенска, като първото по
делото заседание е проведено на 27.11.2019 г. В последствие за съдия
докладчик е определена съдия Запрянова. С определение от 26.12.2019 г.,
делото е насрочено за разглеждане в съдебно заседание на 02.03.2020 г.,
когато е и обявено за решаване. Решението е изготвено и обявено на
26.03.2020 г.;

НАХД № 547/2019 г. е образувано на 14.11.2019 г. по жалба срещу НП
по ЗДвП. Първоначално съдия-докладчик е била съдия Шипковенска. С
разпореждане от 14.11.2019 г., делото е насрочено за разглеждане в съдебно
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заседание на 19.12.2019г. На 17.12.2019г. за съдия- докладчик е определена
съдия Запрянова, като делото е пренасрочено за 03.02.2020 г. По делото са
проведени четири открити съдебни заседания при спазване на срока по
чл.271, ал.10 от НПК. Делото е обявено за решаване на 22.06.2020 г.,като
решението е изготвено и обявено на 29.12.2020 г.,като констатираното
закъснение е повече от три месеца;

ЧНД № 140/20 г. е образувано на 27.02.2020 г. по реда на чл.64 от
НПК. Делото е разгледано и приключено същият ден;

ЧНД № 482/2020 г. е образувано на 05.10.2020  г.  по молба за
реабилитация. Делото е насрочено за14.10.2020 г. когато е и приключено;

ЧНД № 490/2020 г. е образувано на 08.10.2020 г. по реда на
чл.154,ал.2 и ал.3 и чл.157 от Закона за здравето- производство по искане за
задължително настаняване на лечение. С разпореждане от 09.10.2020 г.
делото е насрочено за разглеждане на 22.10.2020 г., когато е даден ход на
делото и е назначена СМЕ. Проведени са още две открити съдебни
заседания на 19.11.2020г. и на 01.12.2020г., когато делото е приключено,
като определението е обявено в съдебно заседание;

ЧНД № 545/2019 г. е образувано на 14.11.2019  г.по реда на чл.89  от
ЗЗ. Първоначано за съдия-докладчик е определен съдия Божков, като след
негов отвод делото е разпределено на съдия Шипковенска. С разпореждане
от 15.11.2019 г. делото е насрочено за 18.11.2019 г.,когато е даден ход на
делото. За събиране на доказателства и изслушване на назначената СМЕ
делото е насрочено за 19.12.2019 г. След излизането в отпуск по майчинство
на съдия Шипковенска, на 17.12.2019 г. за съдия- докладчик е определена
съдия Запрянова. С разпореждане от 19.12.2019 г. делото е насрочено за
разглеждане в открито съдебно заседание на 10.01.2020 г. В съдебно
заседание на 10.01.202 0г. делото е приключено с определение, което е
обявено в съдебно заседание;

ДЕЛА НА СЪДИЯ СТЕЛА ШИПКОВЕНСКА

2019 г.
НОХД № 66/2019 г.: Делото е образувано на 30.01.2019 г. по внесен

ОА срещу едно лице за извършено престъпление по чл.343б,ал.1 от НК. С
разпореждане от 30.01.2019г. делото е насрочено за 01.02.2019 г. По делото
са проведени шест съдебни заседания при спазване на срока по чл.271, ал.10
от НПК. Делото е отлагано за събиране на доказателства; неявяване на
свидетел- нередовно призован; неявяване на защитника на подсъдимия по
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уважителна причина. Присъдата е постановена в съдебно заседание
проведено на 22.10.2019 г. Мотивите са изготвени и предадени на 29.10.2019
г.;

НОХД № 554/2018 г. Делото е образувано на 01.08.2018 г. по внесен
ОА срещу едно лице за извършено престъпление по чл.194,ал.1, вр. с чл.26,
ал.1 от НК. С разпореждане от 03.08.2018 г. делото е насрочено за 26.09.2018
г., когато ход на разпоредителното заседание не е даден поради нередовна
процедура по призоваване на подсъдимия и един свидетел. Ход на
разпоредителното заседание е даден на 19.11.2018 г.,като след неговото
приключване делото е насрочено за разглеждане по общия ред на 22.01.2019
г. В това съдебно заседание производството по делото е прекратено поради
смъртта на подсъдимия;

НОХД № 268/2018 г. е образувано на 21.03.2018 г. по внесен ОА
срещу едно лице за извършено престъпление по чл.234, ал.1, пр.2 от НК.
Първоначално съдия- докладчик е съдия Божков, като след неговият отвод
на 12.09.2018 г. делото е разпределено съдия Шипковенска.
Разпоредителното заседание е насрочено и проведено на 31.10.2018 г.,когато
ход на делото не е даден поради нередовна процедура по призоваване. Ход
на разпоредителното заседание е даден на 21.12.2018 г.,като след
приключването му делото е насрочено за разглеждане по общия ред на
06.03.2019 г.,като в случая не е спазен едномесечния срок за насрочване.
Проведени са пет съдебни заседания, като в три от тях е даван ход на делото
и са извършвани определени процесуални действия. В две от съдебните
заседания ход на делото не е даван поради нередовна процедура по
призоваването. Делото е приключено с присъда постановена в съдебно
заседание на 25.11.2019 г. Мотивите са изготвени и предадени на 28.11.2019
г.;

НОХД № 470/2018 г. е образувано на 25.06.2018 г. по внесен ОА
срещу едно лице за извършено престъпление по чл.343в, ал.2 от НК.
Първоначално съдия докладчик е била съдия Шипковенска. С разпореждане
от 27.06.2018 г. делото е насрочено за разглеждане в разпоредително
заседание на    16.07.2018 г. В шест насрочени съдебни заседания ход на
разпоредителното заседание не е даван по различни и уважителни причини,
включително и поради отсъствие на съдия Шипковенска поради
заболяване.Назначавана е и съдебно-психиатрична експертиза на
подсъдимия. Ход на разпоредителното заседание е даден на 03.10.2019 г. В
съдебно заседание на 19.11.2019 г. е даден ход на разглеждане на делото по
реда на съкратената процедура- чл.371, т.2 от НПК. Делото е приключено с
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присъда постановена в това съдебно заседание. Мотивите са изготвени и
предадени на 28.11.2019 г.;

НЧХД № 63/2018 г. е образувано по частна тъжба на основание
чл.144, от НК; чл.130,ал.1 от НК на 23.01.2018 г. С разпореждане от
30.01.2018 г. делото е насрочено за разглеждане на 22.02.2018 г. Проведени
са седем съдебни заседания при спазване на срока по чл.271, ал.10 от НПК.
Делото е приключено с присъда постановена в съдебно заседание на
04.07.2019 г. Мотивите са изготвени и обявено на 19.07.2019 г.;

НЧХД № 622/2017 г. е образувано на 02.08.2017 г., като е приключено
с постановена присъда в съдебно заседание на 13.09.2019 г. Мотивите са
изготвени и предадени на 25.09.2019 г. Проведени са повече от десет
съдебни заседания. Не се констатираха безпричинни отлагания на делото и
при спазване на срока по чл.271,ал.10 от НПК.;

НАХД № 413/2019 г. е образувано на 15.08.2019 г. по реда на чл.78а
от НК. С разпореждане от 16.08.2019 г. делото е насрочено за
03.09.2019 г., когато е и приключено. Решението е обявено на 09.09.2019 г.;

НАХД № 325/2019 г. е образувано на 18.06.2019 г. по реда на чл.78а
от НК. С разпореждане от 19.06.2019г. делото е насрочено за 28.06.2019
г.,когато ход на делото не е даден поради нередовно призоваване на
обвиняемия- невръчена призовка от кметски наместник. В следващото
съдебно заседание проведено на 26.09.2019 г. делото е приключено, като
решението е постановено и обявено в съдебно заседание;

НАХД № 637/2018 г. е образувано на 14.09.2019 г. по реда на чл.78а
от НК. С разпореждане от 17.09.2019 г. делото е насрочено за разглеждане
на 04.10.2019 г. Проведени са шест съдебни заседания при спазване на срока
по чл.271,ал.10 от НПК. На четири пъти делото е отлагано по искане на
защитниците на подсъдимите поради други служебни ангажименти;
неявяване на подсъдими нередовно призовани и пр. Делото е приключено на
03.10.2019 г., когато е и обявено решението. Мотивите са изготвени и
предадени на 16.10.2019 г.;

НАХД № 282/2019 г. е образувано на 27.05.2019 г. по жалба срещу НП
на кмета на община Банско. С разпореждане от 28.05.2019 г. делото е
насрочено за 05.07.2019 г., като тогава ход на делото не е даден- постъпила е
молба от процесуалния представител на АНО с искане за отлагане, като е
посочена уважителна присъда. Делото е обявено за решаване в съдебно
заседание проведено на 04.10.2019г. Решението е обявено на 17.10.2019 г.;

НАХД № 303/2019 г. е образувано на 06.06.2019 г. по жалба срещу НП
на кмета на община Банско. С разпореждане от 11.06.2019 г. делото е
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насрочено за разглеждане на 28.06.2019г.Проведени са три съдебни
заседания при спазване на срока по чл.271,ал.10 от НПК. Обявено е за
решаване на 15.11.2019 г., като решението е обявено на 26.11.2019 г.;

НАХД № 42/21.01.2019 г. е образувано на 21.01.2019  г.  по жалба
срещу НП на Дирекция“Инспекция по труда“. С разпореждане от 21.01.2019
г. делото е насрочено за 12.03.2019 г. Проведени са пет съдебни заседания
при спазване на срока по чл.271,ал.10 от НПК.Не се констатираха
безпричинни отлагания на делото/на два пъти е отлагано по уважителна
причина/. Делото е обявено за решаване на 10.12.2019 г., като решението е
изготвено и обявено същият ден;

ЧНД №305/2019 г. е образувано на 06.06.2019 г. по чл.243 от НПК
срещу постановление на РП- Разлог за прекратяване на ДП. Определението е
постановено на 20.06.2019 г.;

ЧНД № 156/2019 г. е образувано 19.03.2019 г. по чл.64 от НПК за
вземане на МНО-задържане под стража в производство по ЗЕЕЗА. Делото е
приключено същият ден с определение;

ЧНД № 41/2019 г. е образувано на 18.01.2019 г. по чл.65 от НПК.
Делото е насрочено за разглеждане на 22.01.2019 г., когато ход на делото не
е даден поради нередовно призоваване на обвиняемия. Делото е насрочено
за следващият ден 23.01.2019 г., когато е и приключено с определение;

Констатацията, която може да се направи на база на проверените
дела е, че по-голяма част от делата се образуват, насрочват и
приключват в установените процесуални срокове Има констатирани
забави, предимно при изготвяне на решенията по наказателно
административните дела, както и забави при предаване на мотивите към
постановените присъди.
          Отлагането на делата се е дължало на няколко основни причини :
смяна на съдебния състав, по- рядко смяна на съдебен заседател, или отвод
на съдията. Нередовно призоваване на подсъдими и свидетели; редовно
призовани, но неявили се участници в процеса, най-вече защитници на
страните, като не винаги са имали уважителни причини за това. Делата
са отлагани и за събиране на доказателства и разпит на свидетели. Не на
последно място трябва да се отчете и факта, че след средата на месец
март 2020 г. в страната е обявено извънредно положени поради
настъпващата пандемия от коронавирусна инфекция. Съгласно приетите с
решение на ВСС „Правила и мерки за работа на съдилищата в условията на
пандемия“, административният ръководител може да вземе решение да се
отсрочват насрочените прозводства за нови дати, да не се провеждат
открити съдебни заседания и да се разглеждат само дела с неотложен
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характер, посочени в чл.329, ал.3 от Закона за съдебната власт, за
определен от него разумен срок. В контекста на тези правила и с оглед
заболеваемостта на магистрати и съдебни служители,
административният ръководител на РС – Разлог, със свои заповеди
няколко пъти е разпореждал отмяна на насрочени съдебни заседания, като
същите са били отсрочвани за по-дълъг период от предвидените срокове в
НПК.

ВЪЗ ОСНОВА НА ИЗЛОЖЕНИТЕ КОНСТАТАЦИИ ОТ
ИЗВЪРШЕНАТА ПРОВЕРКА, ИНСПЕКТОРАТЪТ КЪМ ВИСШИЯ

СЪДЕБЕН СЪВЕТ ПРАВИ СЛЕДНИТЕ

  ИЗВОДИ :

1. По показател „административно ръководство и организация на
дейността”:

1.1 В Районен съд – Разлог е създадена добра организация на
административната дейност. Процесът на обслужване на гражданите е
максимално оптимизиран. Осигурена е откритост, достъпност и прозрачност
на действията на съда. Районен съд – Разлог разполага с три съдебни зали.
Предоставя на гражданите следните информационни услуги: табла, табели и
брошури. Съдът разполага със собствен сайт, поддържан в актуално
състояние, на който могат да се правят справки за съдебния район,
структурата на съда, деловодства, отчет за дейността му. Предоставя се
информация за насрочените съдебни заседания и ежедневно се публикуват
съдебните актове по делата.

1.2 Районен съд – Разлог прилага принципа на случайния подбор чрез
програмен продукт за случайно разпределение на делата - WEB базирана
Централизирана система за случайно разпределение на делата (ЦСРД) от
2015 г. Съгласно решение по протокол № 23 от заседанието на Висшия
съдебен съвет проведено на 07.05.2015г., е въведена система за случайно
разпределение на делата, разработена от „Смарт Системс 2010“ ЕООД във
всички съдилища. Изключение прави периода от 11.08.2020 г. до
18.09.2020 г., в който период съдът преминава към образуване на делата в
ЕИСС. Считано от 01.05.2021 г. всички дела се образуват и разпределят
между съдийските състави в ЕИСС.

Със Заповед № 357 от 07.11.2017 г. и Заповед № 343 от 03.10.2018 г. на
Административния ръководител на съда, е възложена на съдебен
деловодител-регистратура техническата дейност по определяне на съдията-
докладчик по граждански и наказателни дела.
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В РС - Разлог действат Вътрешни правила за образуване и
разпределение на делата, утвърдени от административния ръководител и
допълнение със Заповед № 14/18.01.2021 г. в сила от 18.01.2021 г.
        2. По показател „организация на деловодната дейност”:

2.1 Деловодните книги по наказателните дела за 2019 г. и 2020 г. са по
утвърден образец и водени съгласно изискванията на ПАС. Не бяха
установени пропуски при попълването на срочните книги и книгата за
веществените доказателства, описани в обстоятелствената част на акта.
Постъпващите в съда книжа по наказателни дела се вписват, обработват,
подготвят за доклад и се докладват своевременно. Книжата, по които се
образуват наказателни дела, се докладват в срока по чл. 35 ал.4 от ПАС.
Спазва се изискването за прилагане на протокол от проведеното
разпределение по делата. Съдебните протоколи отговарят на изискванията
на чл.311 от НПК.

2.2 Връчването на призовки, съобщения или преписи от жалба на
участвали в производството страни, се извършва при спазване на
процесуалните разпоредби, най-късно една седмица преди заседанието по
делото. Няма наказателни дела, по които  този срок да не е спазен.

Изпращането на преписи от решенията или от жалби на страните по
тях, се извършва в деня на предаване, или най - късно на следващия ден след
предаване на решеното дело в деловодството. Няма наказателни дела, по
които този срок да не е спазен.

Изпращането на преписи от протести, или жалби на страните по тях,
се извършва най - късно на следващия ден след разпореждането на съдията.
Няма наказателни дела, по които този срок да не е спазен.

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

2.3 Делата се съхраняват в деловодството, а свършените дела се
предават в архив в определените за това срокове. Спазвани са всички
изисквания на гл.16 от ПАС.

2.4 Съгласно изискванията на Глава XIX от ПАС, постъпилите в
Районен съд – Разлог веществени доказателства се приемат и се регистрират
в книгата за веществени доказателства. Описанието им отговаря на
критериите, въведени в чл.120, ал.3 от ПАС. Веществените доказателства се
съхраняват в едно помещение с административният архив на съда. За 2019 г.
са постъпили 26 броя веществени доказателства в Районен съд - Разлог. За
2020 г. са постъпили 25 бр. веществени доказателства.

Със Заповеди № 504 от 20.12.2019 г. и № 481 от 21.12.2020 г. е
определена комисия, която да направи проверка на веществените
доказателства за съответната година. За извършените проверки, комисиите
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са съставили протоколи (протокол от 03.01.2020 г. и протокол
от 04.01.2021 г.).

3. По показател „срочност на разгледаните дела”:
Общата оценка на дейността по организацията на образуване,

движение и приключване на делата е добра.
3.1 В Районен съд – Разлог за проверявания период има едно дело за

2019 г., върнато на прокурора за отстраняване на ОФГ в обвинителния акт
на основание чл.248а, ал.1 от НПК.

3.2 В Районен съд – Разлог за проверявания период има едно
прекратено съдебно производство за 2020 г. на основание чл.248а, ал.2 от
НПК.
          3.3 Произнасянето на съдиите по чл.247а, ал.2, т.1 от НПК във връзка с
насрочването и разглеждането на делата в разпоредително заседание е
ставало своевременно.

    По 30 дела – 7 дела за 2019 г и 23 дела за 2020 г. се установиха
закъснения съгласно разпоредбите на чл.252, ал.2 от НПК, а именно делата
са насрочени извън предвидения едномесечен срок след проведеното
разпоредително заседание / 13 дела на съдия Полежанова, 10 дела на съдия
Трендафилова и 7 дела на съдия Запрянова/. Делата са предимно със
закъснения до 1 месец.

    По 4 дела за 2020 г. бяха установени закъснения по чл.252, ал.4 от
НПК, а именно делата от частен характер са насрочени извън едномесечния
срок от образуването на същите. Три от делата са със закъснения от 3 месеца
/ две дела на съдия Полежанова и едно дело на съдия Трендафилова / и по
едно дело на съдия Запрянова закъснението е от 20 дни.

3.4 При отлагане на дела в Районен съд – Разлог насрочването е
ставало в рамките на срока предвиден в чл.271, ал.10 от НПК. За 2019 г. има
само няколко дела, по които този срок не е спазен и закъсненията са
незначителни. През 2020 г. всички дела са насрочвани в три месечен срок, с
изключение на времето, когато насрочените дела са отменяни и
пренасрочвани поради заповеди на административния ръководител на РС –
Разлог във връзка с обявеното извънредно положение в страната, поради
настъпила пандемия от COVID – 19.

3.5 Не се констатира безпричинно отлагане и забавяне на
производството в по-голямата част от проверените дела в РС –Разлог.
Отлагането на делата се е дължало на няколко основни причини : смяна на
съдебния състав, по рядко смяна на съдебен заседател, или отвод на
съдията, както и нередовно призоваване на подсъдими и свидетели; редовно
призовани, но неявили се участници в процеса, най-вече защитници на
страните, като не винаги са имали уважителни причини за това. Делата са
отлагани и за събиране на доказателства. Не на последно място трябва да се
отчете и факта, че след средата на месец март 2020 г. в страната е обявено
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извънредно положение поради настъпващата пандемия от коронавирусна
инфекция. В контекста на приетите правила от ВСС, в тази насока и с оглед
заболеваемостта на магистрати и съдебни служители, административният
ръководител на РС – Разлог със свои заповеди няколко пъти е разпореждал
отмяна на насрочени съдебни заседания, като същите са били отсрочвани за
по-дълъг период от предвидените срокове в НПК.

3.6 През проверявания период от време няма изгубени дела, и дела
прекратени по давност.

За проверявания период няма дела прекратени по чл.288, ал.1 от НПК
като има 2 прекратени дела през 2019 г. на основание чл.289 от НПК.

В Районен съд – Разлог за проверявания период има 3 дела прекратени
по други причини. За 2019 г. има 1 НОХД №639/2018 г. на съдия Божков –
прекратено на основание чл.289, ал.1 във вр. с чл.24, ал.1, т.9 от НПК. За
2020 г. има две дела на съдия Полежанова /НЧХД №358/2017 г. прекратено
на основание чл.289, ал.1 във вр. с чл.24, ал.5, т.4 от НПК и НЧХД
№132/2019 г. прекратено на основание чл.289, ал.1 във вр. с чл.24, ал.1, т.6
от НПК /.

3.7 За посочения период няма спрени дела.
3.8 В Районен съд – Разлог за проверяваният период има общо 14 дела

върнати на прокурора с указания за отстраняване на нарушения, допуснати
на досъдебното производство. За 2019 г. те са 8 дела и за 2020 г. те са 6 дела.

3.9 През проверявания период няма дела с възобновено наказателно
производство.

3.10 През проверявания период има 10 дела с възобновено съдебно
следствие, сътоветно 5 дела за 2019 г. и 5 дела за 2020 г.

 3.11 През проверявания период има 30 броя несвършени дела,
образувани две и повече години преди момента на проверката. Всички дела,
с изключение на едно, разпределено на съдия Божков, са били образувани и
разпределени чрез системата за случайно разпределение на делата на съдия
Стела Шипковенска. Между 17.12.2019 г. и 19.12.2019 г. всички
неприключили дела на съдия Шипковенска са били преразпределени между
останалите съдии от РС –Разлог, предвид ползване на отпуск поради
временна неработоспособност за период повече от един месец.
Производствата при съдия Шипковенска са с продължителсот между 1 г. и
3  г.  и 6  м. Съдия Полежанова има 14 преразпределени дела, като
производствата при нея са с продължителност между 3м. и 1г. и 6м. Съдия
Трендафилова има 10 преразпределен дела с продължителност на
производството от 3м. до 1г. и 6м. Съдия Запрянова има 6 преразпределени
дела, като производствата при нея са с продължителност между 2м. и 1г.и
6м. Общата продължителност на производствата е между 2г. и 6м. и 5г. За
това, че описаните по-горе 30 броя дела са образувани две и повече години
преди момента на проверката и все още не са приключили, се установиха
причини, както от обективна така и от субективна страна. От една страна,
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делата не са приключили все още, тъй като всяко едно дело е било
преразпределяно няколко пъти на различни съдии, като безспорно, това се е
отразило неблагоприятно на продължителността на съдебните производства,
защото делата е трябвало да започнат отначало в изпълнение на принципа за
неизменност на съдебния състав. Друг обективен фактор, повлиял
неблагоприятно върху продължителността на наказателния процес е
обявеното през месец март 2020 г. в страната извънредно положение, поради
настъпващата пандемия от коронавирусна инфекция и усложнена
епидиемилогична обстановка. Това е довело до отмяна на насрочени вече
съдебни заседания и отлагането на същите, за по -дълъг период от време. По
здравословни причини много от съдиите също са отсътвали продължително
време и делата са били отлагани. Разбира се, делата са отлагани и за
събиране на доказателства. За съжаление, продължителсността на делата се
определя и от няколко субективни фактори, които също са забавили
приключването на производстватта, а именно отсъствието от съдебна зала на
подсъдими, свидетели, адвокати и вещи лица. В по-голяма част от случаите
това е било по уважителни причини, но има и случаи, при които не са
представени на съда обективни доказателства за отсътвието от зала на
страна в процеса. Много често защитниците на страните са отсътвали в
няколко поредни съдебни заседания, като най–честата причина е била
служебна ангажираност и невъзможност да се явят в съдебно заседание.
Тези техни действия и поведение навеждат на мисълта за шиканиране на
процеса. Съдът не винаги се е възползвал навременно и адекватно от
дадените му законови възможности за дисциплиниране на участниците в
процеса, а част от предприетите мерки са били неефективни, или
ненавременни.

3.12. В Районен съд – Разлог за 2019 г. общо наказателните дела за
разглеждане са 859 броя, като от тях 658 броя са свършени и 201 броя са
несвършените дела. В проценти съотношението е следното: относителният
дял на несвършените дела спрямо делата за разглеждане е 23.40% и
съответно, относителният дял на свършените дела, спрямо делата за
разглеждане е 76.60%. За 2020 г. общо наказателните дела за разглеждане са
815 броя, като от тях 518 броя са свършени и 297 броя са несвършените
дела. В проценти съотношението е следното: относителният дял на
несвършените дела спрямо делата за разглеждане е 36.44% и съответно
относителният дял на свършените дела, спрямо делата за разглеждане е
63.56%. Изводът, който може да се направи е, че расте броят на
несвършените дела в края на 2020 г., в сравнение с  предходната година.
Очевидно, делът на неприключилите дела в края на годината е увеличен, в
сравнение с предходната 2019 г., като повече от 13% е разликата между
двете години. Тук трябва да се вземе предвид и факта, че излизането в
отпуск поради временна неработоспособност за период повече от един
месец на съдия Шипковенска в края на месец декември 2019 г., е  наложило
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разформироването на двете отделения на съда – гражданско и наказателно,
в резултат на което значително е нараснал обемът на работа на всеки един
съдия, поради преразпределението на значителен брой дела. Не на последно
място е оказало влияние и обявеното през месец март на 2020 г. извънредно
положение в страната поради настъпващата короновирусна инфекция и
свързаните с това ограничителни мерки.

3.13. Няма нарушения на сроковете, предвидени по чл.65, ал.3 от НПК.
3.14. За проверявания период по – големият брой дела, образувани на

основание чл.243 са разгледани в предвидения срок по чл.243, ал.5 от НПК,
с изключение на 4 дела. Само по едно дело закъснението е от 14 дни,
другите закъснения са по - големи съответно от 2м., 5м. и 7м., като при
проверка на делата не бе открита обективна причина за забавата им. Не се
установиха нарушения на срока по чл.244, ал.5 оот НПК при делата
образувани на основание чл.244 от НПК, за периода на проверката.

3.15 По Глава ХХІV от НПК „Бързо производство“ няма дела,
насрочени извън срока по чл.358, ал.1, т.4 от НПК.

3.16 По Глава ХХVI от НПК „Ускоряване на наказателното
производство“ зя проверявания период в РС – Разлог няма разгледани дела.

3.17 По Глава ХХVII от НПК „ Съкратено съдебно следствие в
производството пред първа инстанция “ за проверявания период  в РС –
Разлог всички образувани дела са насрочени, разгледани и приключили в
законоустановените срокове, с изключение на две дела, по които мотивите
към постановените присъди са предадени със закъснение извън
предвидените срокове в чл.308 от НПК.

3.16 По Глава ХХVIII от НПК „ Освобождаване от наказателна
отговорност с налагане на административно наказание“ има 5 дела
насрочени извън срока по чл.376, ал.1 от НПК. Всички дела са от 2020 г. и
закъсненията са от 10 дни до 50 дни.

3.17 По Глава XXIX от НПК „Решаване на делото със споразумение”
има само 6 дела насрочени извън срока по чл.382, ал.2 от НПК, като
закъсненията са незначителни от 4 до 9 дни, само по едно дело закъснението
е от 24 дни;

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

3.19 За проверявания период няма дела, по които присъдите да са
влезли в сила и същите да не са изпратени в предвиденият 7 – мо дневен
срок посочен в чл.416, ал.6 от НПК.

4. По показател „срочност на изготвяне на съдебните актове”
           По отношение спазването на предвидените в процесуалния закон
срокове за изготвяне и предаване на съдебните актове също се установиха
някои просрочия.

4.1 В Районен съд – Разлог за проверявания период около 50% от
всички приключили дела са приключвали в тримесечен срок от
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образуването им. За 2019 г. само 55.91% от делата са приключили в
тримесечен срок, а за 2020 г. са 49.23%. Наблюдава се спад с около 6%.
Делата, разгледани с продължителост над 1 година, са намалели за 2020 г. с
около 7%, като за   2019 г. те са били 16.67% от общия процент приключили
дела за годината, а през 2020 г. са само 9.60%.

4.2 През проверявания период има само 3 дела, по които мотивите са
изготвени извън предвидените срокове съгласно чл.308 от НПК.

4.3 В Районен съд – Разлог за проверяваният период има 47
административно - наказателни дела по които, решенията са изготвени след
изтичане на едномесечния срок от обявяване на делото за решаване,
съгласно чл.340, ал.1 от НПК. За 2019 г. има закъснения само по 2 дела, а за
2020 г. тези дела са 45. До 3 месеца има закъснения по 30 дела, до 6 месеца
по 14 дела и над 6 месеца само по едно дело.

5. По показател „качество на съдебните актове” :
5.1 През 2019 г. са обжалвани и протестирани общо 224 броя съдебни

актове, като 200 са се върнали от инстанционен контрол. От тях са
потвърдени 120, изменени са 25 съдебни актове и са отменени 55 съдебни
актове. През 2020 г. са обжалвани и протестирани общо 123 броя съдебни
актове, като 78 са се върнали от инстанционен контрол, от тях са потвърдени
50, изменени са 7 съдебни актове и са отменени 21 съдебни актове. За 2019 г.
от върнатите от инстанционен контрол обжалвани и протестирани съдебни
актове 60% са потвърдени, отменени са 27.50% и 12.50% са изменени. За
2020 г. потвърдените са 64.10%, отменените 26.92% и изменените 8.97%.
Видно от така представенето процентно съотношение на върнатите от
инстанционен контрол обжалвани  и протестирани съдебни актове, с 4% се е
покачил броя на потвърдените и върнати от инстационен контрол съдебни
актове за 2020 г., в сравнение с предходната 2019 г., а отменените съдебни
актове са намалели с 3,50% за 2020 г., в сравнение с 2019 г. Наблюдава се
леко завишаване на потвърдените съдебни актове за сметка на отменените.

6. Организацията по привеждане в изпълнение на влезлите в сила
присъди е на много добро ниво.

Въз основа на направените изводи и на основание чл. 58, ал. 2 от
Закона за съдебната власт Инспекторатът към Висшия съдебен съвет
дава следните препоръки:

I. Председателят на РС –Разлог, с оглед дадените му правомощия по
чл.80, ал.1, т.2 от Закона за съдебната власт, да предприеме необходимите
мерки и да осъществява контрол по изпълнението им, относно спазване на
предвидените процесуални срокове:

– по чл.340 от НПК във връзка с изготвяне в срок на
решенията по административно наказателни дела;



- to qr.252, a.'I.2 or HIIK sl,e Bpb3xa c HacpottBaHe Ha cr,le6soro
3aceAaHHe B eAIrOMeCeqeH CpOl( OT pa3[OpeAHTe.[IIOTO 3aceAaIlUe;

- no q"r.243, a.r.5 or HfIK ebe BPr,3Ka c HacpoqBaHe Ha 3aKpHTo

3acenaHue B eaHoMeceqeH cpoK or o6parynaue rla Ae,'Ioro;

II. fIpe4cegareJrflT Ha PC -Paslor, c orJreA aaAeHHTe My flpaBoMoIrluq rIo

v,r.80, a,r.l, r.3 or 3axosa ca ctAe6uara B,'Iacr, Aa cBHKa O6uro ct6paHue Ha

cbAHHTe, Ha KOeTO :

l. [a ce o6ctAqr u na6e.nexar Meprcrr c ueJr rlo - 6tproro flpllK,'IrcrrBaHe

na cuAe6Hure [pol{3BoAcrBa no HaKa3areJrHHTe AeJla, Herrpurcflloqrlflll u

rrpoAr,,.rxflau ABe Ir rloBerle ToAHHH rIpeAIr MoMeHTa Ha flpoBeprcara, rrfi xaro

ce HapyuraBa npflHulrfia 3a pa3fJrexAaHe rl pelxaBaHe Ha AeJroTo B pa3yMeH

cpoK, 3aJrerHaJI B qJr. qil.22 or HfIK u v.lI.6, a.l.l or K3IIHOC.
2. [a ce 3ano3Haqr cbAulrre c KoHcrarauu[Te' Aa ce aHaJIIr3Hpar

rr3BoAure [r Aa ce o6cbAu rlpeAnpl{eMaHe Ha MepKH 3a u3rIbJrHeHIre Ha

IIpe[opbKI|Te no HacToquluf aKT.

Cpox :a Iz3rIbJIHeHI,Ie Ha npeflopbKl,Ite - 30.1 1.2021 r.

3a npe,4npueu.{Te MepKu, c orneA HalpaBeHure npenopt,Ku, I4ucnerropara
rru BCC Aa 6tAe yBeAoMeH B eAHoMecer{eH cpoK.

Ha ocnosaHl4e qn. 58, al.3 3axona:a ctge6uara BJIacr, eK3eMrnqp or
Hacroqrqr4, aKT Aa ce l{3nparq Ha A,(M14H11CTp ATl,1^BHLtfl p6KOBOAI'ITeJI Ha PafrOHeH

ctA - Pa:ror, rofiro B eAHoMeceqeH cpoK or nonyqaBaHero My Aa 3ano3Hae c

Hero cbAr4r,ITe u ct.4e6nure cJIyxHTeJIH.

flpegcegarer.rr na PC - Paelor Aa yBeAoMI'I TJIaBHI'L I'IHcleKTop Ha

Irlucnerropara rtrra BCC 3a I{3[brHeH[ero Ha roBa cBoe 3aAbJIxeHIre.

Brspaxeur.rr Morar Aa ce flpaBrr B ceAeMAHeBeH cpoK or flonyqaBaHero My'

npeA rnaBHr{, r.rHcneKTop Ha LIHc[eKTopara Kr,M BCC, clrnacuo '{r.58, al.3 or
3axona 3a cr,Ae6Hara BJIacr.

Cre4 u:ruuaue Ha cpoKa no vn. 58, al. 3, z:p. 2-po or 3arona 3a cbAe6Hara

BJracr- rIpH JIHnca Ha nocTbnuJllr Bc3paxeHur, a npl4 nocTbrII.IJII'I TaKI'IBa - CneA

npor{3HacrHero Ha ruIaBHItf, I{HcneKTop na IIBCC no rrx' Koflue or aKTa, BeAHo c

Bb3paxeHurra I{ perneHlr,lTa lro rtx Ha rJIaBHrry IlHcneKTop /upu nocrt,lulu
B'bgpa:xeHufll, Aa ce I43npaTI{ Ha eJIeKTpOHeH HOCUTeJI Ha Ap€AceAarerq Ha

Oxprxeu ct,A - EnaroeBrpaA.
Ha ocuosaHue \r.54, an.1, r.5 or 3arosa

r43nparr{ Ha npeAceAarencrBarluc crAI'rficxara
ctlBeT.

sa cr,Ae6gara Bracr, aKTT,T Aa ce

fl npu Buctlruq crAe6eH

l-r.+
ll::)

IIHCTIEKTOP:
OBA
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