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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 2020 г., приета с Решение на ИВСС от
18.03.2020 г., и Заповед № ПП- 21- 48/17.11.2021 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 –
Благоевград 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 29.11.2021 г. до 03.12.2021 г.
ПРОВЕРЯВАЩИ:
ИНСПЕКТОР : МАРИЯ НЕЙКОВА
ЕКСПЕРТИ: МИГЛЕНА ЖЕЛЕВА И ОЛЕГ ВЕЛИНОВ
МЕТОД НА ПРОВЕРКАТА:
-непосредствена проверка по делата и деловодните книги;
-анализ на документация ;
-индивидуални беседи и разговори;
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-изискване
съответния съд.

на

статистическа

информация

от

ръководителя

на

I. УПРАВЛЕНИЕ НА СЪДА

1.Административно
ръководство,
вътрешна
структура
и
организация на дейността и щатна осигуреност;
Председател на съда за проверявания период е била съдия Вера
Георгиева Коева, назначена с решение на СК на ВСС по протокол № 21 от
25.10.2016 година, считано от 03.11.2016 година. За проверявания период
заместник председател на съда и ръководител на гражданското отделение е
била съдия Гюлфие Мехмедова Яхова. С решение по протокол
№ 7/10.03.2021 г., длъжността заместник председател е трансформирана в
длъжност районен съдия и съдия Яхова е преназначена като районен съдия.
Считано от 10.03.2021 година, Районен съд – Благоевград няма заместник
председател и ръководител на гражданското отделение. Ръководител на
наказателното отделение за проверявания период и към момента на
проверката е съдия Калина Костадинова Иванова. Наказателното и
гражданското отделение в Районен съд – Благоевград са обособени със
заповед № 526 от 07.12.2010 година.
На 01.01.2019 година общият брой на съдиите по щат е бил 15 съдии, но
с решение по протокол № 1 от 15.01.2019 година СК на ВСС закрива на
основание чл.194, ал.1 от ЗСВ 1 щатна бройка на длъжност „съдия“ в Районен
съд- Благоевград и разкрива 1 щатна бройка на длъжност „съдия“ в Софийски
районен съд, ГО, считано от датата на встъпване в длъжност и преназначава
съдия Мирослава Ангелова Йорданова от длъжност съдия в Районен съд –
Благоевград, на длъжност „съдия“ в Софийски районен съд, като същата е
встъпила в длъжност в СРС на 01.02.2019 година.
Считано от 01.02.2019 година Районен съд – Благоевград има по щат 14
районни съдии, от които 8 съдии в гражданското отделение : Вера Георгиева
Коева – първи състав, Гюлфие Мехмедова Яхова – шести състав, Емилия
Великова Дончева - седми състав, Димитър Руменов Беровски – осми състав,
Атанас Симеонов Иванов – четвърти състав, Габриела Драгомирова Дянкова
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– Тричкова – втори състав, Татяна Димитрова Богоева – Маркова – трети
състав и Силвия Георгиева Николова – пети състав и 6 съдии в наказателното
отделение : Екатерина Петрова Николова – първи състав, Владимир Атанасов
Пензов – втори състав, Георги Богомилов Янев - четвърти състав, Калина
Костадинова Иванова – трети състав, Кристина Евгениева Панкова – шести
състав и Гергана Мирчова Симеонова – седми състав.
Съдия Габриела Драгомирова Дянкова – Тричкова е командирована в
Окръжен съд – Благоевград, считано от 26.05.2020 година и съдия Гюлфие
Мехмедова Яхова е командирована в Окръжен съд – Благоевград, считано от
26.05.2020 година.
В Районен съд – Благоевград работят 36 служители, като по щат са
разпределени в обща и специализирана администрация.
Общата администрация включва: две ръководни длъжности - съдебен
администратор и главен счетоводител; човешки ресурси и съдебен статистик,
който изпълнява и длъжността служител по сигурността на информацията;
експертна длъжност - системен администратор и техническа длъжност –
касиер и домакин.
Специализираната администрация включва 11 броя деловодители, от
които 1 от тях е завеждащ служба „Деловодство“, двама деловодители в
служба регистратура, 1 деловодител в съдебно-изпълнителната служба и 7
деловодители в съдебното деловодство; 13 броя съдебни секретари, от които
1 секретар в Бюро „Съдимост“, 1 брой завеждащ служба „Съдебни секретари“
и 11 броя съдебни секретари; 2 броя съдебни архивари и 3 брой призовкари.
Районен съд – Благоевград има по щат 2 броя чистачи.
Съотношението между броя на районните съдии и съдебните
служители е 2,57, а съотношението между районните съдии, съдиите по
вписванията и държавните съдебни изпълнители към съдебните служители е
1,89.
В Районен съд – Благоевград съдебните служители са разпределени
съобразно чл.14 от ПАС в обща и специализирана администрация
В специализираната администрация на съда влизат следните служби:
Служба Регистратура – 2 броя съдебни деловодители ;
Регистратура класифицирана информация – функциите са възложени на
деловодителите в служба Регистратура ;
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Съдебно-изпълнителна служба – 1 брой съдебен деловодител ;
Служба Деловодство – 8 съдебни деловодители, от които един е и
завеждащ служба ;
Служба Съдебни секретари – 12 съдебни секретари, от които един е и
завеждащ служба ;
Бюро Съдимост – 1 съдебен секретар ;
Служба Архив – 2 архивари ;
Бюро Призовки – 3 призовкари ;
2.Материална база, техническа обезпеченост, информационно
обслужване и информационни технологии:
Районен съд – Благоевград се помещава в Съдебната палата на
Благоевград, в която са разположени Окръжен съд – Благоевград, Районна и
окръжна прокуратури, Служба за особени залози, служба по вписванията,
ОЗ“Охрана“ и други. Районен съд – Благоевград разполага с 5 съдебни зали,
разположени на втория етаж на палатата. Залите са оборудвани с компютри и
принтери, монтирани са звукозаписни устройства и повиквателни уредби. На
входа на съдебната палата има информационно табло за списъци на
насрочените за деня дела по състави и зали. На входа на съда са поставени
образци на бланки за заявяване на извършваните от съда административни
услуги. Допълнително до входа на служба Регистратура е разположено
указателно табло за улеснение на гражданите с вида на извършваните услуги
по служби, а на заглавната страница на съда в интернет е публикуван Каталог
с извършваните от съда електронни услуги. В коридора на втория етаж,
където е разположен Районен съд – Благоевград са поставени информационни
табла относно правата на детето; права на пострадалите от престъпления;
права на жертвите от престъпления; указания при получаване на призовки и
относно качеството на свидетелите и други.
Районен съд разполага с монитор между при съдебните зали, на който
се визуализира графика на насрочените за деня дела по състави и часове.
Съдът работи по стратегически план за периода от 2016-2021 година.
Планът е изпълнен с изключение на предвидените обществени прояви, които
не се осъществиха през 2020 година поради пандемичната обстановка, както
и
регулярните срещи с представители на адвокатската колегия,
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образователната програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско
доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, деня на отворените врати за
2020 година и други.
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 поголяма прозрачност в работата на съда и улесняват гражданите при
упражняване правото на достъп до информация. Считано от 04.03.2020
година председателят на съда е утвърдил „Вътрешни правила за мрежова и
информационна сигурност“. Сигурността на информацията в локалната
мрежа се осигурява от използването на антивирусен лицензиран програмен
продукт ESET Endpoint Antivirus, предоставен от Висш съдебен съвет.
Всички съдии и служители са обучени за работа с MS Office, Adobe
Acrobat Reader, ABBYY Fine Reader 12 Sprint, Оutlook и други. В Районен съд
– Благоевград е инсталиран специализиран софтуер SpeechLabb 2.0 за
синтезирана реч за хора с увредено зрение или неграмотни. Този софтуер
преобразува текстови файлове на протоколи от заседания, разпореждания,
определения и съдебни решения в естествен говор, чрез електронен четец.
Системата може да се ползва в службите Регистратура, Деловодство и Архив.
Всички работни места са оборудвани с компютърна техника и са
свързани в локална компютърна мрежа с 2 броя сървъри. Компютрите се
поддържат в много добро хардуерно и софтуерно състояние и отговарят на
съвременните изисквания. Всички работни места са оборудвани с компютри,
принтери, UPS, а работните места на служителите и със скенери. Компютрите
разполагат с лиценз на Windows 7 и Windows 10, предоставени от Висш
съдебен съвет и офис пакет Microsoft Office 2010, осигуряващ
текстообработването. От 2001 година в Районен съд – Благоевград е в
експлоатация деловодна програма АСУД, която се използва от
специализираната администрация и съдиите за управление на съдебните дела.
В проверявания период по деловодна програма АСУД – Автоматизирана
система за управление на делата са образувани делата за периода от
01.01.2019 година до 12.08.2020 година. За периода от 13.08.2020 година до
17.09.2020 година делата в Районен съд – Благоевград са образувани в
деловодна програма ЕИСС – Единната информационна система на
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съдилищата.За периода от 18.09.2020 година до 31.12.2020 година делата са
образувани по деловодната система АСУД.
Районен съд – Благоевград използва правно-информационния продукт
АПИС с модули Апис7 – Право; Апис7 – Практика; Апис 7 – Процедури;
Апис7–Евро право и Апис7 – Eurocases. Правно-информационният продукт е
в мрежов вариант и е достъпен до всички работни места. Съдиите и
служителите разполагат и с интернет.
Web – сайтът на съда се поддържа ежедневно в актуално състояние.
Поддържа се календар на насрочените заседания, публикуват се съдебните
актове, могат да се извършват дистанционно справки по делата. Актуализира
се непрекъснато информация за предоставяните услуги, утвърдените
вътрешни правила, своевременно се публикуват новини и важни съобщения
при промяна на организацията на работа и други.
Страницата на Районен съд – Благоевград поддържа и осигурява
актуална информация за структурата на съда, банковите сметки, годишните
отчетни доклади, доклади от одитни проверки, обявени конкурси, декларации
и други.
В Районен съд – Благоевград се ползват програмни продукти
ПП“Конто“ – за счетоводната отчетност, ПП“Аладин“ за работни заплати,
отпуски и личен състав и АИС „Бюро Съдимост“. Всички работни места
имат достъп до правно-информационния продукт АПИС и до интернет.
Съдът разполага с факс, копирни машини, от които една цветна, както и
необходимия брой високоскоростни скенери за сканиране на всички
постъпващи в съда документи. Районен съд – Благоевград разполага със
софтуер Lotus Notes, чрез който се ползва вътрешна електронна поща.
Вътрешната електронна поща позволява бърза и лесна електронна обмяна на
документи и информация - заповеди, писма, правила, съобщения и т.н.
Вътрешната електронна поща има обособени групи получатели – например
група – „съдии“, група - „деловодители“ и т.н., което позволява определена
информация да бъде изпращана само до определен кръг потребители, в
зависимост от естеството и предназначението ѝ. Например информация,
предназначена само за съдиите си изпраща до „съдии“, информация,
предназначена за всички съдии и служители се изпраща до „всички
потребители“ и т.н.
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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 – Благоевград прилага принципа на случайния подбор при
разпределение на делата, като разпределението се извършва чрез софтуерен
продукт ЦСРД – Централизираната система за разпределение на делата,
въведена считано от 01.10.2015 година във всички съдилища, на основание
решение на ВСС от 07.05.2015 година. За проверявания период от 01.01.2019
година до 13.08.2020 година, разпределението на делата е извършвано чрез
ЦСРД, за периода от 13.08.2020 година до 17.09.2020 година,
разпределението на делата е извършвано чрез ЕИСС – Единната
информационна система на съдилищата и от 18.09.2020 година до 31.12.2020
година, отново чрез ЦСРД.
Действащите в момента Вътрешни правила за разпределение на делата
в Районен съд – Благоевград, са приети с решение на ОС на съдиите от
31.01.2017 година и в последствие са актуализирани с решения на ОС на
съдиите от 06.12.2017 г.; 23.04.2018 г. и 11.07.2018 г. Съгласно вътрешните
правила, разпределението на делата в гражданското отделение се извършва от
ръководителя на ГО, а в негово отсъствие от дежурния съдия в гражданското
отделение. В наказателното отделение разпределението на делата се
извършва от дежурния съдия в отделението. През почивни и празнични дни
разпределението на делата се извършва от дежурния съдия в наказателното
отделение. Гражданските дела се разпределят между съдиите в гражданското
отделение, а наказателните дела между съдиите в наказателното отделение.
Всички съдии в Районен съд – Благоевград участват на 100%
натовареност при разпределението на делата, включително председателя на
съда и заместник председателя. Намалението на процента на натовареност на
съдия може да се извърши само с решение на ОС на съдиите. Няма съдия с
намален процент на натовареност при разпределение на делата.
Ръководителите на двете отделения организират съставянето на
графици за дежурствата на съдиите, които се утвърждават от председателя на
съда. Всички утвърдени графици се изпращат по вътрешната електронна
поща на съда до всички съдии и служители.
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Съгласно утвърдените Вътрешни правила за разпределение на делата,
по време на дежурство се разглеждат следните видове дела:
По дежурство на съдия в НО, извън съдебна ваканция се разпределят
всички дела, който изискват незабавно произнасяне /с изключение на тези по
контрол на наложени глоби от органите на досъдебното производство като
напр. жалби срещу глоби, налагани на свидетели, експерти и други по чл.120,
ал.5 от НПК, чл.133, ал.3 от НПК, чл.149, ал.6 от НПК, чл.182, ал.3 от НПК/,
като:
- искания и жалби за вземане или изменение на мерки за неотклонение в
досъдебното производство.
- искания по чл.67, ал.1 от НПК;
- искания и жалби по чл. 68, ал.4, 5 и 6 от НПК;
- жалби по чл. 69а, ал.4 и ал.5 от НПК;
- искания по чл.70, ал.1 и ал.5 от НПК;
- искания по чл.72, чл.73, чл.73 а от НПК;
- разрешение за изземване на кореспонденция по чл. 165, ал.3 от НПК
- искания за предоставяне на правна помощ по чл.381, ал.1 НПК;
- искания за разкриване на банкова тайна в досъдебното производство;
- искания за одобряване и разрешаване на оглед, претърсване, изземване и
обиск в досъдебното производство;
- искания за разпити пред съдия в досъдебното производство;
- производства във връзка с удължаване на срока за настаняване за временно
лечение в болнично заведение по реда на чл.154, ал.2 от Закона за здравето и
производства по незабавно настаняване за лечение по чл. 154, ал.3 от ЗЗ
- произнасяне относно настъпила реабилитация по право по съдебни
бюлетини за съдимост;
- по искания за предоставяне на информация на органи по разследването
съгласно ЗЕС и чл. 159а от НПК;
- по искания за извършване на принудителна полицейска регистрация по
Наредба за извършване и снемане на полицейска регистрация;
-по дела, образувани въз основа на актове по УБДХ и ЗООРПСМ;
-произнасяне и разглеждане на искания, жалби, предложения, молби и дела,
за които законът изисква кратки процесуални срокове, при отсъствие на
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първоначалният съдия-докладчик и когато необходимостта от такова
произнасяне е за деня на дежурството;
- администриране на дела на отсъстващи за деня на дежурството съдии в
съответното отделение, при необходимост от такова;
- разглеждане на насрочени за разглеждане за деня на дежурството съдебни
дела, ако съдията-докладчик не може да разгледа същите и отсъства по
внезапна и непредвидена причина и законово основание. В такава хипотеза,
административният ръководител в зависимост от броя и вида насрочени дела
на отсъстващия съдия-докладчик и служебните ангажименти на дежурния
съдия, може по своя преценка и с нарочна заповед да възложи разглеждането
на такива дела и на други съдии освен дежурния за деня съдия в отделението.
При приключване на насроченото за разглеждане дело от заседанието на
отсъстващия съдия-докладчик, същото се преразпределя ръчно на
приключилия го съдия, а при отлагане на делото, последното се насрочва в
графика на отсъстващия докладчик.
- При организационна необходимост / еднократни постъпления на голям брой
дела, включително и еднотипни такива/, разглеждани от дежурен съдия по
настоящите правила, чийто обем обективно възпрепятства възможността за
спазване на срокове при произнасяне по тях, по преценка на ръководителя на
отделението, част от тези дела могат да се разпределят автоматично между
всички останали налични съдии в отделението. При такава организационна
мярка, ръководителят на отделението изготвя мотивирано писмено
уведомление, което предоставя за сведение на председателя на съда и на
всички други съдии в същото отделение.
4.Организация на работата на съда за разглеждане на делата при
условията на чл.329, ал.3 от ЗСВ:
Работата на съда през съдебната ваканция през 2019 година е
организирана със заповед № 394/27.06.2019 година, с която са утвърдени и
графиците за дежурствата на съдиите в двете отделения.
Заповедта е изпратена на ВСС, на АК – Благоевград и е публикувана на
сайта на съда.
Съгласно Вътрешните правила за разпределение на делата, по време на
съдебната ваканция дежурният съдия по наказателни дела разглежда:
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- всички видове дела, изброени по наказателно дежурство за работни,
празнични и почивни дни;
- споразуменията по чл.381, ал.1 от НПК, ако няма други съдии на
работа в отделението за времето на дежурството;
- жалбите срещу постановленията на прокуратурата, ако няма други
съдии на работа в отделението за времето на дежурството;
-бързи производства по чл.356 и сл. от НПК, ако няма други съдии на
работа в отделението за времето на дежурството;
- всички други дела, за разглеждането на които, законът предвижда
разглеждането им като бързи производства или се изисква произнасяне в
кратки срокове, ако няма други съдии в отделението за времето на дежурство;
Съдия, на който предстои ползване на платен годишен отпуск, за срок
по- дълъг от 3 работни дни в рамките на съдебната ваканция, при
продължително командироване на съдия или при друго законово основание
за отсъствие и невъзможност за участие на съдия по дежурство, последният
се изключва, от това разпределение на делата в последния работен ден,
предхождащ излизането му в посочения отпуск.
През 2020 година, с оглед световната пандемия от Covid 19, органите на
съдебната власт не са ползвали съдебна ваканция по смисъла на ЗСВ.
5.Организация на работата в деловодствата и другите служби на
съда. Състояние и водене на деловодните книги и регистри.
В Районен съд – Благоевград се водят всички изброени в ПАС
деловодни книги и регистри и изискващите се такива, съгласно действащото
законодателсто.
В регистратурата на съда се водят - входящ дневник, изходящ дневник,
разносна книга, регистър на заявленията за достъп до обществена
информация, регистър за постъпили наддавателни предложения по
изпълнителни дела. Всички книги се водят на електронно чрез деловодния
софтуер или на екселски формати и се разпечатват на хартиен носител след
приключване на календарната година, с изключение на разносната книга,
която се води само на хартиен носител.
В деловодството на съда се водят на електронен носител чрез
деловодния софтуер следните книги и регистри: азбучен указател за
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граждански дела; азбучен указател за наказателни дела; описна книга за
граждански дела; описна книга за наказателни дела; книга за открити
заседания по граждански дела; книга за открити заседание по наказателни
дела; книга за закрити и разпоредителни заседания по граждански дела; книга
за закрити и разпоредителни заседания по наказателни дела; регистър на
изпълнителните листове, издадени за държавни такси и суми, присъдени в
полза на съдебната власт; книга за получените и върнатите призовки и други
съдебни книжа; регистър за справки в НБД „Население“; регистър за справки
в НАП. Изброените книги се водят на електронно и се разпечатват на хартиен
носител с изтичане на всяка календарна година.
В деловодството на съда се водят на екселски формати и се разпечатват
на хартиен носител следните книги: книга за привеждане в изпълнение на
влезли в сила присъди и определения по глава 29 от НПК; книга за
веществените доказателства; регистър на съдебните решения по чл.235, ал.5
от ГПК, книга за приемане и отказ от наследство; регистър на актовете, с
които преписката е върната, респ.производството по делото е прекратено е
върнато на първоинстанционния съд, книга за входящи молби за правна
помощ и други правни инструменти за международно сътрудничество по
наказателни дела и книга за изходящи молби за правна помощ и други
правни инструменти за международно сътрудничество по наказателни дела;
регистър по чл.10,ал.2 от ЗЗДН; регистър на отводите.
Изготвянето на призовките и съобщенията на призованите лица след
образуването на делото и след съдебно заседание се извършва незабавно след
разпореждането на съдията докладчик или най-късно на следващия работен
ден.
Съдебните протоколи по делата се изготвят в срок от 3 работни дни
след съдебното заседание.
Връчването на призовки, съобщения или преписи от жалба на
участвали в производството страни се извършва в срок до 14 дни.
Изпращането на преписи от решенията или жалби на страните по тях се
извършва в деня на предаване на делата в деловодството или най-късно на
следващия работен ден.
Изпращането на преписи от протести или жалби на страните по тях се
извършва най-късно на следващия ден след разпореждането на съдията.
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Изпращането на делата на по-горна инстанция става до 3 дни след
изтичане на срока за възражения по подадена жалба или протест.
6. Веществени доказателства
На основание чл.125, ал.1 от ПАС, председателят на Районен съд –
Благоевград, ежегодно определя съдебен служител, който да регистрира
веществените доказателства, постъпващи в съда за съответната година.
През 2019 година и 2020 година тези служители са определени
поименно със заповед № 24/08.01.2019 година и заповед № 25/02.01.2020
година.
Определения със заповедта служител отговаря за приемането и
предаването на веществените доказателства през годината и той държи ключа
за помещението, в което се съхраняват веществените доказателства.
Влизането на други служители и външни лица в помещението за веществени
доказателства, се осъществява само в присъствието на определения служител.
Приемането на веществените доказателства се извършва чрез приемопредавателен протокол, подписан от служителя на прокуратурата, който
предава веществените доказателства и определения от председателя на съда
служител. Копие от приемо-предавателния протокол се прилага към делото.
Веществените доказателства се приемат в съда, опаковани съобразно
естеството им и по подходящ за съхранение начин и се описват подробно в
книгата за веществени доказателства.
Върху опаковката на веществените доказателства се поставя стикер с
означение на номера и годината на делото и номера, под който са вписани в
книгата за веществените доказателства.
Веществените доказателства се съхраняват в специално помещение и не
се ползват за цели, извън процеса.
На основание чл.131 от ПАС, със заповед № 30/09.01.2019 година е
назначена комисия за проверка наличността на веществените доказателства,
правилното им съхранение, изпълнение разпорежданията на съдиите
докладчици по отношение веществените доказателства. Назначената комисия
е съставила протокол от 07.03.2019 г. за констатациите от проверката, който е
приложен към книгата за веществени доказателства.
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На основание чл.131 от ПАС, със заповед № 123/21.02.2020 година е
назначена комисия за проверка наличността на веществените доказателства,
правилното им съхранение, изпълнение разпорежданията на съдиите
докладчици по отношение веществените доказателства. Назначената комисия
е съставила протокол от 27.02.2020 г. за констатациите от проверката, който е
приложен към книгата за веществени доказателства.
Със заповед № 553 от 07.11.2016 година в Районен съд – Благоевград е
назначена постоянно действаща комисия за унищожаване на веществените
доказателства, в изпълнение на разпорежданията на съдиите.
За унищожените веществени доказателства се съставят протокол, които
се прилагат към делото и се извършва съответно отбелязване в книгата, че са
унищожени.
7.Заповеди и разпореждания на административния ръководител по
организацията и дейността на проверявания орган. Поощрения и
наложени наказания.
В НО работят 6 съдии – Екатерина Николова – първи състав, Владимир
Пензов – втори състав, Калина Иванова – трети състав, Георги Янев –
четвърти състав, Кристина Панкова – шести състав и Гергана Симеонова –
седми състав. За периода от 01.01.2019 до 01.02.2019 година съдия Мирослава
Йорданова е заемала пети състав, който в момента е свободен, но през този
период същата е била командирована в СРС.
Всички съдии са на 100% натовареност при разпределение на делата.
Ръководител на НО е съдия Калина Иванова, назначена със заповед №
267/14.05.2016 година.
За проверявания период няма промяна в съставите на съдиите в НО или
промяна на процента на натовареност на някои от тях. През 2020 година във
връзка с настъпилата световна пандемия от коронавирус Covid 19, са
издадени редица заповеди във връзка с организацията на работа на съда в
условията на пандемия, разглеждането на делата и организацията на работата
на службите на съда по време на националните локдауни, а именно: Заповед
№ 171/10.03.2021 година; заповед № 172 от 11.03.2020 година относно
сканиране на документите по делата; заповед № 178/16.03.2020 г.; заповед №
180/17.03.2020 г., заповед № 181/20.03.2020 г.; заповед № 184/24.03.2020 г.,
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заповед № 185/27.03.2020 г., заповед № 187/31.03.2020 г., заповед №
190/01.04.2020 г.; заповед № 192 от 06.04.2020 г.; заповед № 193/08.04.2020 г.;
заповед № 276/26.05.2020 г.; заповед № 476/13.08.2020 г.; заповед №
542/18.09.2020 г.; заповед № 579/08.10.2020 г.относно избор на съдебните
заседатели; заповед № 623/05.11.2020 г. относно връчване на книжа по
гр.дела; заповед № 633/11.11.2020 г.; заповед № 638/12.11.2020 г.
За проверявания период не са издавани заповеди за поощрения и
наложени наказания.
8.Извършени проверки
Със заповед № 503 от 19.10.2020 г. на Председателя на Окръжен съд –
Благоевград, е назначена комисия за проверка образуването на ЧНД по ЗЕС
за периода от 01.01.2019 до 30.09.2020 г.
9.Отчет на дейността в годишните доклади, тематични обобщения
и становища по проекти за тълкувателни решения и постановления на
ВКС и ВАС. Дейност на Общото събрание на съдиите.
През 2019 година не са провеждани общи събрания на съдиите. На
27.01.2020 година е свикано общо събрание на съдиите за полагане клетва на
новоизбраните съдебни заседатели за мандат 2020-2024 година.
Поради обявената световна пандемия от коронавирусна инфекция с
Covid 19, с Правилата и мерките за работата на съдилищата в условията на
пандемия /Приети с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет
по протокол № 15/12.05.2020 г., изменени и допълнени по протокол №
16/19.05.2020, изм. и доп. по протокол № 17/02.06.2020 г.,изм. и доп. по
протокол № 39/10.11.2020 г., изм. и доп. по протокол 40/17.11.2020 г.,
изм. и доп. с протокол № 21/01.06.2021 г/, е забранено провеждането на общи
събрания.
С оглед горните ограничения, на 31.07.2020 година е проведено
дистанционно общо събрание на съдиите чрез програма ZOOM, за избор на
членове на Етичната комисията на съдиите, поради изтекъл мандат и
привеждане на действащите в съда правила за работата на етичната комисия
на съдиите в съответствие с измененията на ЗСВ и определяне на нови групи
на разпределение на делата.
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10.Повишаване на правната подготовка и на квалификацията на
съдиите и на съдебните служители
През проверявания период съдиите са преминали следните форми на
обучение:
2019 година
Съдия Екатерина Николова /съдия в НО/ - 19.04.2019 г., обучение в
Учебен център“Анимус“ – „Компенсация за жертви на трафик и други
престъпления – теория и реалност“.
Съдия Владимир Пензов /съдия в НО/ - 19.04.2019 г., обучение в
Учебен център“Анимус“ – „Компенсация за жертви на трафик и други
престъпления – теория и реалност“.
Съдия Калина Иванова /съдия в НО/ - 17-18.10.2019 година – София,
семинар „Защита на правата на интелектуалната собственост“.
Съдия Габриела Тричкова /съдия в ГО/ - участие в семинар
„Производство по търговски спорове“, организиран от АК – Бл-д – XI.2019 г.
Съдия Кристина Панкова / съдия в НО/ - участие в семинар „Проблеми
при разследвнето на престъпленията по чл.343б НК след приемане на
Наредба № 1/19.07.2019 г- НИП.
Съдия Димитър Беровски /съдия в ГО/ - 09.02.2019 – НИП – Прилагане
на Европейската конвенция за защита на правата на човека от националния
съд
Гергана Симеонова / съдия в НО/ - 09.02.2019 – НИП – Прилагане на
Европейската конвенция за защита на правата на човека от националния съд
Гергана Симеонова / съдия в НО/ - 25.03.19 – 14.04.2019 – НИП –
Реабилитации
Гергана Симеонова / съдия в НО/ - 21.11.2019 – Проблеми при
разследване на престъпленията по чл.343б НК след приемане на Наредба №
1/19.07.2019.
Вера Коева / съдия в ГО/ - 29.03.2019 - ЕЦЗАУСП – Прилагане на
новата правна рамка на ЕС за защита на личните данни в дейността на съда
Вера Коева / съдия в ГО/ - 25.10.2019 – НИП и ОС – Задължението 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.
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Татяна Богоева – Маркова - /съдия в ГО/ - 25.10.2019 – НИП и ОС –
Задължението 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.
Димитър Беровски – /съдия в ГО/ - 25.10.2019 – НИП и ОС –
Задължението 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.
Атанас Иванов /съдия в ГО/ - 25.11.19 – 16.12.19/ - НИП - Доклад и
процесуални преклузии в първоинстанционното и въззивното производство.
Процесуални аспекти на правото на задържане и на възражението за
прихващане.
През 2020 година не са извършвани присъствени обучения и семинари
поради пандемичната обстановка.
Съдебните служители са преминали през следните форми на обучение:
2019 година
Лилия Траева – съдебен деловодител и завеждащ регистратура
класифицирана информация – 04.03.2019 година – 08.03.2019 година – НИП –
„Защита на класифицираната информация в съдебната система“.
Венелина Поповска – Юрукова – съдебен секретар – 29.03.2019 г. –
ЕЦЗАУСП – Прилагане на новата правна рамка на ЕС за защита на личните
данни в дейността на съда
Сашка Атанасова – съдебен администратор – 29.03.2019 г. – ЕЦЗАУСП
– Прилагане на новата правна рамка на ЕС за защита на личните данни в
дейността на съда
Латинка Насина – съдебен секретар – 15.04.2019 – 21.04.2019 – НИП –
Европейски стандарти за защита на личните данни
Латинка Насина – съдебен секретар – 30.05.2019 – 31.05.2019 – НИП –
семинар „Съдебни секретари“.
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Елица Педова – съдебен секретар – 29.03.2019 г. – ЕЦЗАУСП –
Прилагане на новата правна рамка на ЕС за защита на личните данни в
дейността на съда
Елица Педова – съдебен секретар – 30.05.2019 – 31.05.2019 – НИП –
семинар „Съдебни секретари“.
Десислава Боюклиева – съдебен архивар 02.04.-03.04.2019 – НИП –
„Съдебно административно обслужване на граждани“.
Десислава Боюклиева – съдебен архивар 25.03.2019 – 26.03.2019 –
Люксембург – „Свободно движение на гражданите“.
Снежина Духова – съдебен деловодител – 02.12 – 05.12.2019 година –
НИП – Процедури по европейско сътрудничество по граждански дела
Македонка Стоянова – съдебен секретар - 29.03.2019 г. – ЕЦЗАУСП –
Прилагане на новата правна рамка на ЕС за защита на личните данни в
дейността на съда
Вергиния Костадинова – Качулска – Завеждащ служба „Съд.секретари“
– 04.03.2019 – 08.0-3.2019 – НИП – Защита на класифицираната информация
в съдебната система
Вергиния
Костадинова
–
Качулска
–
Завеждащ
служба
„Съд.секретари“- 29.03.2019 г. – ЕЦЗАУСП – Прилагане на новата правна
рамка на ЕС за защита на личните данни в дейността на съда
Вергиния
Костадинова
–
Качулска
–
Завеждащ
служба
„Съд.секретари“- 11.06.19-12.06.19 – НИП – В.Търново – Управление и
развитие на екипи. Екипна работа и ефективност.
Вергиния
Костадинова
–
Качулска
–
Завеждащ
служба
„Съд.секретари“- НССС – 19.10.19-20.10.2019 – Работа в екип на национално
ниво
Величка Оркова – съдебен секретар - 25.03.2019 – 26.03.2019 –
Люксембург – „Свободно движение на гражданите“.
Величка Оркова – съдебен секретар – 29.10.2019 – 30.10.2019 –
Гражданско деловодство“.
Юлия Тренчева – главен счетоводител – 29.03.2019 г. - ЕЦЗАУСП –
Прилагане на новата правна рамка на ЕС за защита на личните данни в
дейността на съда
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Лилия Дренкарска – съдебен секретар - 29.03.2019 г. - ЕЦЗАУСП –
Прилагане на новата правна рамка на ЕС за защита на личните данни в
дейността на съда
2020 година
През 2020 година с оглед световната пандемия от Ковид 19 и спиране
на присъствените обучения и семинари, служителите на съда са участвали в
проведени дистанционни обучения.
Латинка Насина – съдебен секретар - 23.04.2020 г.-30.04.2020 г.
дистанционно обучение НИП „Работи в Бюро Съдимост“.
Елица Педова – съдебен секретар - 20.05.2020 – 10.06.2020 г.
дистанционно обучение в НИП – „Изграждане на ефективни умения за
оценка и професионално поведение на съдебната администрация“.
Македонка Стоянова – съдебен секретар - 20.05.2020 – 10.06.2020 –
дистанционно обучение в НИП – „Изграждане на ефективни умения за
оценка и професионално поведение на съдебната администрация“.
Латинка Насина – съдебен секретар – 27.04.2020 – 26.05.2020 –
дистанционно обучение в НИП „Работа с текстове в съдебната система“.
При образуването на делата в Районен съд – Благоевград се спазва
разпоредбата на чл.80 от ПАС.

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

От 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. наказателни дела в Районен съд Благоевград са разглеждали съдиите : Владимир Пензов, Георги Янев,
Гергана Симеонова, Екатерина Николова, Калинка Иванова, Кристина
Панкова. Наказателни дела са разглеждали и съдиите Вера Коева, Гюлфие
Яхова, Димитър Берковски, Емилия Дончева, Мирослава Великова, Силвия
Николова, като същите са разгледали общо 18 бр. наказателни дела.
Образуването на всички видове наказателни дела в Районен съд Благоевград 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.
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Представените от Районен съд - Благоевград статистически данни по
образуване, движение и приключване на делата са следните:
II.1. Първоинстанционно разглеждане на наказателните дела за

съответната година общо за съда и по видове.

НОХД

Останали
несвършени
от
предходен период
75

Образувани наказ. Общо наказ. дела
разглеждане
дела
през
2019 за
през 2019 година
година
286
361

НАХД

158

507

665

чл. 78а НК

12

44

56

НЧХД

32

41

73

ЧНД

11

1430

1441

ОБЩО

288

2308

2596

Видове дела

II.2. Разгледани наказателни дела през 2019 година за всеки съдия и по

видове:
Съдия Владимир Пензов е разгледал общо 435 бр. дела, като от тях :
НОХД - 65бр.; НЧХД- 15бр.; чл.78а от НК- 10 бр.; ЧНД- 235бр.; НАХД – 110
бр.дела;
Съдия Георги Янев е разгледал общо 428 бр. дела, като от тях : НОХД 56бр.; НЧХД- 9бр.; чл.78а от НК- 6 бр.; ЧНД- 255бр.; НАХД - 102 бр.дела;
Съдия Гергана Симеонова е разгледала общо 420 бр. дела, като от тях :
НОХД - 56бр.; НЧХД- 13бр.; чл.78а от НК- 8 бр.; ЧНД- 219 бр.; НАХД - 124
бр.дела;
Съдия Екатерина Николова е разгледала общо 418 бр. дела, като от тях :
НОХД – 55 бр.; НЧХД- 11бр.; чл.78а от НК- 12 бр.; ЧНД- 226 бр.; НАХД 114 бр. дела;
Съдия Калинка Иванова е разгледала общо 453 бр. дела, като от тях :
НОХД - 63бр.; НЧХД- 9 бр.; чл.78а от НК- 10 бр.; ЧНД- 268 бр.; НАХД - 103
бр.дела;
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Съдия Кристина Панкова е разгледала общо 424 бр. дела, като от тях :
НОХД – 63 бр.; НЧХД- 14 бр.; чл.78а от НК- 10 бр.; ЧНД- 227бр.; НАХД - 110
бр.дела;
Съдиите Вера Коева, Гюлфие Яхова, Димитър Берковски, Емилия
Дончева, Мирослава Великова, Силвия Николова са разгледали общо 18 бр.
наказателни дела.
Върнати дела на прокурора за отстраняване на ОФГ в
обвинителния акт на основание чл. 248а, от НПК – посочване на номер на
делото и съдия;
През 2019 г. четири бр. НОХД са върнати на прокуратурата на това
основание:
НОХД № 693/2019г. на съдия Кристина Панкова;
НОХД № 2000/2019г. на съдия Екатерина Николова;
НОХД № 2651/2018г. на съдия Екатерина Николова;
НОХД № 2639/2018г. на съдия Гергана Симеонова;
II.3.

II.3.1 Прекратени съдебни производства на основание чл. 248а, ал. 2 от

НПК;
През 2019 година няма прекратени наказателни дела на това основание.
II.4. Срокове при насрочване на делото :
II.4.1 Спазване на срока по чл. 247б, ал. 2, т. 1 от НПК по видове и по

съдии:
- Брой дела, насрочени в разпоредително заседание в
тримесечен срок с разрешение на председателя на съда.
Насрочени са общо 13 броя наказателни дела.
- Брой дела, насрочени в разпоредително заседание в
тримесечен срок без разрешение на председателя на съда.
През 2019 година няма наказателни дела, които да са насрочени в
тримесечен срок без разрешение на председателя на съда.
- Извън срока - брой и номер на делата.
През 2019 година няма наказателни дела, насрочени извън тримесечния
срок.
II.4.2 Спазване на срока по чл. 252, ал. 2 и ал. 4 от НПК
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• насрочени
заседания
извън
едномесечен
срок
от
разпоредителното заседание – 32 бр.дела;
• насрочени
заседания
извън
едномесечния
срок
от
разпоредителното заседание – 12 бр. дела;
В повечето случай закъсненията са минимални в рамките на до няколко
дни; закъснения се наблюдават в срока на съдебната ваканция и платените
годишни отпуски на съдиите, както и в периода на зимната инвентаризация
на делата. Има и случай на по късно насрочване по искане на страна в
процеса поради неотложни ангажименти.
II.5. Спазване на срока по чл. 271, ал.10 от НПК по видове и по състави

/съдии/ - над три месеца: брой и номер на делата.
През 2019 година 12бр. наказателни дела са отложени над 3 месеца,
като закъсненията са минимални в рамките на между два и десет дни и са в
срока на съдебната ваканция.
II .6. Свършени наказателни дела по видове и за всеки съдия:
II .6.1.Общо свършени наказателни дела:

През 2019г. съдиите от РС- Благоевград са свършили общо -2335 бр.
наказателни дела, като от тях: НОХД- 283 бр.; НЧХД- 42бр.; чл.78а от НК-49
бр.; ЧНД-1427бр.; НАХД-534бр.
II .6.2. Свършени наказателни дела по съдии:
Съдия Владимир Пензов е свършил общо 385 бр. дела, като от тях :
НОХД – 52 бр.; НЧХД- 6 бр.; чл.78а от НК- 10 бр.; ЧНД- 232 бр.; НАХД - 85
бр.дела;
Съдия Георги Янев е свършил общо 393 бр. дела, като от тях : НОХД –
44 бр.; НЧХД- 4бр.; чл.78а от НК- 6 бр.; ЧНД- 251бр.; НАХД - 88 бр.дела;
Съдия Гергана Симеонова е свършила общо 362 бр. дела, като от тях :
НОХД – 39 бр.; НЧХД- 7бр.; чл.78а от НК- 5 бр.; ЧНД- 216 бр.; НАХД - 95
бр.дела;
Съдия Екатерина Николова е свършила общо 376 бр. дела, като от тях :
НОХД - 43 бр.; НЧХД- 8 бр.; чл.78а от НК- 10 бр.; ЧНД- 226 бр.; НАХД - 89
бр. дела;
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Съдия Калинка Иванова е свършила общо 413 бр. дела, като от тях :
НОХД – 48 бр.; НЧХД- 7 бр.; чл.78а от НК- 9 бр.; ЧНД- 267 бр.; НАХД - 82
бр.дела;
Съдия Кристина Панкова е свършила общо 388 бр. дела, като от тях :
НОХД - 54 бр.; НЧХД- 8 бр.; чл.78а от НК- 9 бр.; ЧНД- 224бр.; НАХД - 93
бр.дела;
II.7. Останали несвършени дела в края на годината по видове, общо за

съда и за всеки съдия.
В края на 2019г. в РС- Благоевград са останали несвършени общо 261
бр. наказателни дела, като от тях : НОХД-78 бр.; НЧХД- 31 бр.; чл.78а от НК7 бр.; ЧНД- 14 бр. и НАХД-131бр.;
Останали несвършени дела по съдии:
Съдия Владимир Пензов - общо 50 бр. дела, като от тях : НОХД - 13
бр.; НЧХД- 9 бр.; чл.78а от НК- няма.; ЧНД- 3бр.; НАХД - 25 бр.дела;
Съдия Георги Янев - общо 35 бр. дела, като от тях : НОХД – 12 бр.;
НЧХД- 5 бр.; чл.78а от НК- няма.; ЧНД- 4 бр.; НАХД - 14 бр.дела;
Съдия Гергана Симеонова - общо 58 бр. дела, като от тях : НОХД – 17
бр.; НЧХД- 6 бр.; чл.78а от НК- 3 бр.; ЧНД- 3 бр.; НАХД - 29 бр.дела;
Съдия Екатерина Николова - общо 42 бр. дела, като от тях : НОХД - 12
бр.; НЧХД- 3бр.; чл.78а от НК- 2 бр.; ЧНД- няма; НАХД - 25 бр. дела;
Съдия Калинка Иванова - общо 40 бр. дела, като от тях : НОХД – 15 бр.;
НЧХД- 2 бр.; чл.78а от НК- 1бр.; ЧНД- 1бр.; НАХД - 21 бр.дела;
Съдия Кристина Панкова - общо 36 бр. дела, като от тях : НОХД - 9
бр.; НЧХД- 6 бр.; чл.78а от НК- 1бр.; ЧНД- 3 бр.; НАХД - 17 бр.дела;
II.8. Дела, решени в едно съдебно заседание – по видове и за всеки

съдия.
През 2019г. в едно съдебно заседание са приключени общо 517 бр.
наказателни дела, от които : НОХД -98бр.; НЧХД- 1бр.; чл.78а от НК-32 бр.;
ЧНД- 180 бр.; НАХД- 206 бр.;
Съдия Пензов е свършил в едно съдебно заседание 99 бр. наказателни
дела, като от тях : НОХД- 22 бр.; НАХД- 38бр.; ЧНД- 33 бр.; чл.78а от НК-6
бр. и НЧХД-1 бр.;
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Съдия Янев е свършил в едно съдебно заседание 95 бр. наказателни
дела, като от тях: НОХД- 11бр.; НАХД- 48; ЧНД- 29 бр.; чл.78а от НК- 6бр.;
НЧХД-1 бр.;
Съдия Симеонова е свършила в едно съдебно заседание общо 80 бр.,
като от тях : 15 бр. НОХД; НАХД- 25 и 40 бр. ЧНД;
Съдия Николова е свършила в едно съдебно заседание общо 64 бр.
наказателни дела, като от тях : НОХД- 14 бр.; НАХД- 29 бр. ; чл.78а от НК5бр. и ЧНД- 16 бр.;
Съдия Иванова е свършила общо 92 бр. наказателни дела в едно
съдебно заседание, като от тях : НОХД- 19; НАХД- 35бр.; чл.78а от НК- 8бр.
и ЧНД- 30 бр.;
Съдия Панкова е свършила в едно съдебно заседание общо 86 бр.
наказателни дела, като от тях :НОХД- 17 бр.; НАХД- 31 бр.; ЧНД- 31 бр.;
чл.78а от НК- 7 бр.;
II.8.1. Дела решени в три съдебни заседания:

Свършени дела общо за съда: 104 бр.,като от тях: НОХД- 27 бр.; чл.78а
от НК- 3бр.; ЧНД- 8бр.; НЧХД- 2бр.и НАХД- 64бр.
Съдия Пензов е свършил общо 17 бр. наказателни дела, като от тях :
НОХД- 5 бр.; НАХД- 11 бр.; чл.78а от НК-1 бр.;
Съдия Янев е свършил общо 12 бр. наказателни дела, като от тях:
НОХД- 5 бр.; НАХД- 5 бр.; ЧНД- 1бр.; НЧХД-1бр.;
Съдия Симеонова е свършила общо 16 бр., като от тях : НОХД – 0бр.;
НАХД- 115; ЧНД- 0бр.; чл.78а от НК- 1бр.;
Съдия Николова е свършила общо 21 бр. наказателни дела,като от тях :
НОХД- 4 бр.; НАХД- 10 бр. ; ЧНД- 5 бр.; НЧХД- 1 бр.; чл.78а от НК-1 бр.;
Съдия Иванова е свършила общо 12бр. наказателни дела, като от тях :
НОХД- 6 бр.; НАХД- 6 бр.;
Съдия Панкова е свършила общо- 26 бр. наказателни дела, като от тях :
НОХД- 7 бр.; НАХД- 17 бр.; ЧНД- 2 бр.;
II.8.2. Дела, решени в повече от три съдебни заседания – по видове и за
всеки съдия.
Приключени дела общо за съда- 164 бр. дела, като от тях: НОХД- 74
бр.; НЧХД-25бр.; чл.78а от НК-6 бр.; ЧНД- 9 бр. и НАХД- 50бр.;
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Съдия Пензов е свършил общо 32 бр. наказателни дела, като от тях :
НОХД- 12 бр.; НАХД- 16 бр.; НЧХД- 4 бр.;
Съдия Янев е свършил общо 15 бр. наказателни дела, като от тях:
НОХД- 12 бр.; НАХД- 2 бр.; ЧНД- 1бр.;
Съдия Симеонова е свършила общо 33 бр., като от тях : НОХД – 10бр.;
НАХД- 16; ЧНД- 1бр.; НЧХД- 5 бр.;чл.78а от НК-1бр.;
Съдия Николова е свършила общо 24 бр. наказателни дела,като от тях :
НОХД- 9 бр.; НАХД- 7 бр. ; чл.78а от НК- 3бр.; ЧНД- 2 бр.; НЧХД- 3 бр.;
Съдия Иванова е свършила общо 24 бр. наказателни дела, като от тях :
НОХД- 10 бр.; НАХД- 4бр.; чл.78а от НК- 1бр.; ЧНД- 4 бр.; НЧХД- 5 бр.;
Съдия Панкова е свършила общо- 36 бр. наказателни дела, като от тях :
НОХД- 21 бр.; НАХД- 6 бр.; ЧНД- 2 бр.; чл.78а от НК- 1 бр.; НЧХД- 6 бр.;
II.8.3. Отложени дела над три пъти – по видове и съдии ; причини за

отлагане.
Общо за съда 117 бр. наказателни дела, като от тях : НОХД- 74 бр.;
НЧХД- 34 бр. и НАХД-9 бр.:
Съдия Пензов е свършил общо 19 бр. наказателни дела, като от тях:12 бр. НОХД; 2 бр. НАХД и 5 бр. НЧХД;
Съдия Янев е свършил общо 17 бр. наказателни дела, като от тях: 11
бр. НОХД; НЧХД-5 бр. и НАХД- 2 бр.;
Съдия Симеонова е свършила общо 21 бр. наказателни дела, като от
тях: НОХД -14бр.; НЧХД-6 бр. и НАХД-1 бр.;
Съдия Николова е свършила общо 19 бр. наказателни дела, като от
тях: НОХД- 12бр.; НЧХД-4бр. и НАХД-3 бр.; ;
Съдия Иванова е свършила общо 18 бр. наказателни дела,като от тях
:НОХД- 12 бр.; НЧХД- 4 бр. и НАХД-2 бр.;
Съдия Панкова е свършила общо 23 бр. наказателни дела, като от тях :
НОХД- 13 бр. и НЧХД- 10 бр.;
Делата са приключени в рамките на до една година и след
провеждането на между четири и шест ОСЗ. Най честите причини за отлагане
на делата е за събиране на доказателства; поради неявяване на страни по
уважителни причини; по молби на защитниците на подсъдимите поради
невъзможност за явяване с оглед ангажименти по други дела; нередовно
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призоваване. Не се констатираха безпричинни отлагания на съдебните
заседания.
II.8.4. Срочност на разглеждане на наказателните дела – с посочване на

периода и вида на делото:
В срок до 1 м. са приключени общо 1604 бр. наказателни дела, като от
тях : НОХД- 120 бр.; НЧХД- 6 бр.; чл.78а от НК-23 бр.; ЧНД-1395 бр. и
НАХД- 60 бр.;
В срок до 3 м. са приключени общо 392 бр. наказателни дела, като от
тях : НОХД- 68 бр.; НЧХД- 13 бр.; чл.78а от НК- 19 бр.; ЧНД- 27 бр. и НАХД265 бр.;
В срок до 6 м. са приключени общо 256 бр. наказателни дела, като от
тях : НОХД- 46 бр.; НЧХД- 6 бр.; чл.78а от НК- 5 бр.; ЧНД- 5 бр. и НАХД-190
бр.;
В срок до 1г. са приключени общо 59 бр. наказателни дела, като от тях :
НОХД- 30 бр.; НЧХД- 10 бр.; чл.78а от НК- 2 бр.; НАХД- 17 бр.;
В срок над 1 г. са приключени общо 28 бр. наказателни дела, като от
тях : НОХД- 19 бр.; НЧХД- 7 бр.; НАХД- 2 бр.;
II.9. Брой на съдебните заседания (заседателни дни) – за всеки съдия;

Съдия Пензов - 88 дни;
Съдия Янев- 50 дни;
Съдия Симеонова- 115 дни;
Съдия Николова- 110 дни;
Съдия Иванова – 110 дни;
Съдия Панкова- 124 дни;
II.10. Спрени дела – с посочване на вида, номера на делото и съдиятадокладчик, причини за спиране.
През 2019 г. в РС- Благоевград няма спрени дела.
II.11. Прекратени наказателни производства

- по давност – няма такива дела;
- по чл. 288, ал.1 НПК- НОХД № 83/2029г. на съдия Иванова;
- по чл. 289 НПК- НОХД № 2060/2018г. на съдия Пензов;
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- други причини – след три и повече съдебни заседания с посочване на
причините /посочва се вида, номера на делото и съдията-докладчик/- Няма
такива дела;
- неправилно образувани и прекратени наказателни дела- няма такива
дела;
II.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.
През 2019 година няма дела върнати на прокурор от разпоредително
заседание.
II.13. Възобновени наказателни производства 2019 година – брой и

номер на делата по видове и за всеки съдия.
През 2019г. в РС- Благоевград няма такива дела.
II.14. Дела с възобновено съдебно следствие – брой и номер на делата

по видове и за всеки съдия;
През 2019г. на това основание са възобновени общо 9 бр. наказателни дела,
като всички са от административен характер:
НАХД № 2053/2018г. на съдия Янев;
НАХД № 2056/2018г. на съдия Янев;
НАХД № 1606/2019г. на съдия Янев;
НАХД № 295/2019г. на съдия Симеонова;
НАХД № 2406/2018г. на съдия Николова;
НАХД № 154/2019г. на съдия Николова;
НАХД № 1271/2019г. на съдия Николова;
НАХД № 1886/2019г. на съдия Николова;
НАХД № 2016/2019г. на съдия Николова.
II.15. Осъдителни присъди за 2019 година по Глава ХХ от НПК – общо

за съда и за всеки съдия :
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в т.ч по видове дела.:
нох

78а от
НК

нчхд

общо

1

Владимир Атанасов Пензов

19

2

10

31

2

Георги Богомилов Янев

12

1

6

19

3

Гергана Мирчова Симеонова

10

1

5

16

4

Екатерина Петрова Николова

8

1

8

17

5

Калинка Костадинова Иванова

16

2

9

27

6

Кристина Евгениева Панкова

22

3

8

33

7

Мирослава Ангелова Йорданова Великова

3

1

90

11

За всичко дела за съда

4
46

147

II.15.1. Оправдателни присъди по Глава ХХ от НПК – общо за съда и за

всеки съдия.
През 2019г. са постановени осемнадесет оправдателни присъди, като по
НОХД са постановени осем оправдателни присъди; по НЧХД- осем
оправдателни присъди и две по чл.78а от НК. Съдия Пензов е постановил 2
бр.; съдия Янев-1 бр.; съдия Симеонова 3 бр.; съдия Николова- 6 бр.; съдия
Иванова- 4 бр. и съдия Панкова-2 бр.
Основните причини за постановяване на оправдателните присъди са:
недоказаност на обвинението.
II.15.2. Влезли в сила оправдателни присъди – общо за съда и за всеки

съдия;
През 2019 г. 13 броя оправдателни присъди/решения са влезли в сила,
като от тях : по 4бр. НОХД; 8бр. НЧХД и 1бр. НАХД.
Съдия Янев има едно дело по което оправдателната присъда е влязла в
сила; съдия Симеонова има едно дело; съдия Николова- има по пет бр. дела;
съдия Иванова по четири бр. дела и съдия Пензов по два бр.дела.
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II.16. Дела, по които подсъдимият е непълнолетен;

Общо разгледаните наказателни дела са 8/осем/ бр.:
II.17. Дела, образувани на осн. чл. 64 и чл. 65 НПК- разгледани са общо

54 бр. НОХД;
По чл. 64 от НПК са разгледани общо 43 бр. наказателни дела;
По чл.65 от НПК са разгледани общо 11бр. наказателни дела;
II.18. Дела, образувани:

- на осн. чл. 243 от НПК са образувани и разгледани общо 18 бр. наказателни
дела, като от тях: на съдия Янев- 6 бр. дела; съдия Симеонова- 3 бр. дела;
съдия Николова- 3бр. дела; съдия Иванова- 3 бр. дела и съдия Панкова- 3 бр.
дела.
- на осн. чл. 244 НПК са образувани и разгледани общо 6 бр. наказателни
дела, като от тях : на съдия Николова са 2 бр. дела и по едно дело на съдиите
Пензов, Янев, Симеонова и Панкова.
II.19. ЧНД в ДП образувани по искане на органите на ДП – образувани

и приключени са общи 1430 бр. наказателни дела.
II.20. Срокове за разглеждане и срокове за изготвяне на акта:

- дела по Глава XXIV от НПК „Бързо производство” - общ брой, насрочване,
разглеждане, изготвяне на мотивите извън срока;
През 2019г. са образувани 52 бързи производства, като всички дела са
насрочени при спазване на срока по чл.358,ал.1,т.4 от НПК. От тези дела 44
бр. са приключени със споразумение и 8 бр. с присъди. Мотивите към
постановените присъди по всички дела са изписани и предадени в
петнадесетдневен срок;
- дела по Глава XXVI от НПК „Ускоряване на наказателното производство“ резултати от съдебното разглеждане на делата и посочване на съдиятадокладчик;
Няма такива дела през 2019 г.
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- дела по Глава XXVII от НПК „Съкратено съдебно следствие в
производството пред първата инстанция” – за всеки съдия;
През 2019г. съдиите са разгледали общо 30 бр. НОХД, като : съдия
Симеонова е разгледала 4 бр. дела; съдия Николова 2 бр. дела; съдия Иванова
1 бр. дела; съдия Панкова 6 бр. дела; съдия Пензов е разгледал 10 бр. дела и
съдия Янев е разгледал 7 бр. дела;
- дела по Глава XXVIII от НПК „Освобождаване от наказателна отговорност с
налагане на административно наказание” - за всеки съдия;
Образувани и разгледани са 47 бр. наказателни дела : съдия Николова9 бр.; съдия Симеонова – 5 бр.; съдия Иванов- 9 бр. и съдия Панкова- 8 бр.;
Съдия Пензов- 10 бр. и съдия Янев- 6бр.;
Делата са насрочвани при спазване на срока по чл.376,ал.1 от НПК.
- дела по Глава XXIX от НПК „Решаване на делото със споразумение”
/посочват се поотделно образуваните по чл.381 от НПК и по чл.384 от НПК
дела/ – за всеки съдия; насрочване и одобряване на споразумението;
Със споразумение по чл.381 от НПК са образувани и приключени 50 бр.
НОХД : съдия Николова-7 бр. дела; съдия Симеонова- 6бр.; съдия Иванова10бр.; съдия Пенкова - 9бр.; съдия Пензов- 9 бр. и съдия Янев- 9бр.; При
насрочването на делата е спазван седмодневния срок за насрочване.
Със споразумение по чл.384 от НПК са приключени общо 117 бр. дела,
като : съдия – Николова- 23бр. дела; съдия Симеонова- 18 бр.; съдия Иванова18бр.; съдия Панкова- 18бр.; съдия Пензов- 19 бр. и съдия Янев- 21 бр.;
- дела по Глава XXXIV от НПК: „Прилагане на принудителни
медицински мерки. Разгледани са общо 6 бр. дела: съдия Николова- 1 бр.;
съдия Симеонова- 1 бр.; съдия Панкова 1 бр.; съдия Пензов- 2 бр. и съдия
Янев-1бр.
Реабилитация” Разгледани са общо 12 бр. дела: съдия Николова- 2 бр.; съдия
Панкова- 3 бр.; съдия Симеонова- 3 бр.; съдия Иванова- 2 бр.; съдия Пензов1бр. и съдия Янев-1 бр.;
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III. Несвършени дела, образувани две и повече години преди момента

на проверката – с посочване на вида, съдията-докладчик и причините.
Няма такива дела.
IV . Натовареност на съдиите от наказателно отделение:

Средномесечното постъпление на наказателни дела на един съдия на
база утвърденото щатно разписание е 32.06 броя, а средномесечно
свършените наказателни дела от един съдия през същата година са 32,43 броя.
Средномесечното постъпление на наказателни дела на един съдия на
база действителна натовареност през годината от проверявания период е
32.06 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 32.43 броя.
През 2019г. в НО са отработени 72 човекомесеци.
Средномесечно дела за разглеждане от един съдия са 36.06 дела.
V. Качество на съдебните актове:

Общо обжалвани и протестирани съдебни акта- 358 бр., като от тях:
НОХД- 52 бр.; НЧХД-20 бр.; чл.78а от НК-4 бр.; ЧНД-51 бр. и НАХД- 231бр.;
Потвърдени са съдебните акта по 263 бр. дела; отменени с
постановяване на нова присъда/решение- 48 бр.; отменени и върнати за ново
разглеждане- 18бр.; отменени с прекратяване на нак.производство-2 бр.;
изменени или отменени в една част, потвърдени в друга част- 23 бр.;
VI. Изгубени дела- през 2019г. няма изгубени дела.
VII. Приключване на делата в установените срокове.
VIII.1. Спазване на срока по чл. 308/340 от НПК:

● Изготвяне на мотиви по наказателни дела след обявяване на
присъдата :
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по НОХД
над 60
Съдия
до 15 дни до 60 дни
дни
Владимир Пензов
12
9
Георги Янев
13
Гергана Симеонова
11
Екатерина Николова
11
Калина Иванова
3
12
Кристина Панкова
9
12
Мирослава
Йорданова
общо за съда
46
46

общо
21
13
11
11
15
21
3
3

3
95

нохд 12/18 - съдия Мирослава Йорданова присъдата постановена на
21.01.19, мотивите са предадени на 10.04.19 г. - 78 дни
нохд 287/18 - съдия Мирослава Йорданова присъдата постановена на
18.03.2019, мотивите са предадени на 06.06.19г. - 79 дни
нохд 308/18 - съдия Мирослава Йорданова присъдата постановена на
15.07.2019, мотивите са предадени на 09.10.19г. - 85 дни

Съдия
Владимир Пензов
Георги Янев
Гергана Симеонова
Екатерина Николова
Калина Иванова
Кристина Панкова
общо за съда

по дела от частен характер
над 60
до 15 дни до 60 дни
дни
1
5
3

общо
6
3
1
2
2
1
15

1
2
2
1
2

12

1

нчхд № 1347/19 - съдия Гергана Симеонова - присъдата е постановена на
14.09.20г, мотивите са предадени на 15.12.20 г. - 91 дни, съдията е обявил,
че ще произнесе мотивите на осн.чл.308, ал.2 от НПК
по делата по чл.78а НК
Съдия

до 30 дни

до 60 дни

над 60

общо

32

дни
Владимир Пензов
Георги Янев
Гергана Симеонова
Екатерина Николова
Калина Иванова
Кристина Панкова
Мирослава
Йорданова
общо за съда

10
6
5
9
9
8

10
6
5
9
9
8

47

0
47

0

0

● Изготвяне на решения по АНД:
съдия
Владимир Пензов
Георги Янев
Гергана Симеонова
Екатерина Николова
Калина Иванова
Кристина Панкова
Общо за съда

2019 година
до 30 дни
до 60 дни
над 60 дни
общо
75
75
67
3
70
83
1
84
78
78
67
4
71
86
86
456
7
1
464

IХ.. Спазване на срока по чл. 382, ал. 2 от НПК:

- дела, насрочени след 7-дневния срок по чл.382, ал.2 НПК - номер на делото,
дата на образуване, дата на насрочване, съдия-докладчик.
Няма НОХД, насрочени след 7-дневния срок.
Х .3. Спазване на срока по чл. 376, ал. 1 от НПК
- дела, насрочени след едномесечния срок по чл. 376, ал.1 от НПКномер на делото и съдия-докладчик.
По 11 бр. дела срока не е спазен:
ХI. Спазване на срока по чл.243, ал. 5 НПК:
- брой на делата по чл.243 от НПК и брой на делата, разгледани извън
срока по чл. 243, ал. 5 от НПК с посочване на номера, съдията - докладчик,
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дата на образуване, дата на разглеждане и дата на постановяване на съдебния
акт.
Не са допуснати нарушения на срока за произнасяне.
ХII. Спазване на срока по чл.244, ал. 5 НПК:
- брой на делата по чл.244 от НПК и брой на делата, разгледани извън
срока по чл. 244, ал. 5 от НПК с посочване на номера, съдията - докладчик,
дата на образуване, дата на разглеждане и дата на постановяване на съдебния
акт.
Спазван е седмодневния срок за произнасяне.
ХIII. Спазване на срока по чл.65, ал. 3 НПК
- брой, номер на делата, насрочени в срок, по-дълъг от срока по чл. 65,
ал.3 НПК, съдия - докладчик, брой заседания, дата на образуване, дата на
произнасяне.
Не се констатираха нарушения на сроковете.
Х IV.Спазване на срока по чл. 416 от НПК - изпращане на препис от
присъдата или определението за изпълнение:
Спазван е срока във връзка с изпращане на присъдите са изпълнение на
РП- Благоевград.
ХV. В Районен съд – Благоевград стриктно спазва чл. 80 от ПАС.
През 2019 година няма образувани дела извън посочените в чл. 80, ал. 1, от
ПАС.

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

От 01.01.2020г. до 31.12.2020г. наказателни дела в Районен съд Благоевград са разглеждали съдиите : Владимир Пензов, Георги Янев,
Гергана Симеонова, Екатерина Николова,Калинка Иванова, Кристина
Панкова. Наказателни дела са разглеждали и съдиите Вера Коева, Гюлфие
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Яхова, Димитър Берковски, Емилия Дончева, Силвия Николова, като същите
са разгледали общо 14 бр. наказателни дела.
Образуването на всички видове наказателни дела в Районен съд Благоевград 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.
Представените от Районен съд - Благоевград статистически данни по
образуване, движение и приключване на делата са следните:
III.1. Първоинстанционно разглеждане на наказателните дела за

съответната година общо за съда и по видове.

НОХД

Останали
несвършени
от
предходен период
78

Образувани наказ. Общо наказ. дела
разглеждане
дела
през
2020 за
през 2020 година
година
237
315

НАХД

131

549

680

чл. 78а НК

7

43

50

НЧХД

31

26

57

ЧНД

14

1031

1045

ОБЩО

261

1886

2147

Видове дела

III.2. Разгледани наказателни дела през 2020 г. за всеки съдия и по

видове:
Съдия Владимир Пензов е разгледал общо 330 бр. дела, като от тях :
НОХД – 54 бр.; НЧХД- 12 бр.; чл.78а от НК- 6 бр.; ЧНД- 146 бр.; НАХД- 112
бр.дела;
Съдия Георги Янев е разгледал общо 377 бр. дела, като от тях : НОХД
– 53 бр.; НЧХД- 9 бр.; чл.78а от НК- 8 бр.; ЧНД- 200 бр.; НАХД - 107
бр.дела;
Съдия Гергана Симеонова е разгледала общо 346 бр. дела, като от тях :
НОХД – 57 бр.; НЧХД- 10 бр.; чл.78а от НК- 12 бр.; ЧНД- 146 бр.; НАХД 121 бр.дела;
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Съдия Екатерина Николова е разгледала общо 312 бр. дела, като от тях :
НОХД - 48 бр.; НЧХД- 7бр.; чл.78а от НК- 9 бр.; ЧНД- 131 бр.; НАХД - 117
бр. дела;
Съдия Калинка Иванова е разгледала общо 390 бр. дела, като от тях :
НОХД – 55 бр.; НЧХД- 6 бр.; чл.78а от НК- 7 бр.; ЧНД- 211 бр.; НАХД - 111
бр.дела;
Съдия Кристина Панкова е разгледала общо 378 бр. дела, като от тях :
НОХД – 47 бр.; НЧХД- 12 бр.; чл.78а от НК- 8 бр.; ЧНД- 201 бр.; НАХД - 110
бр.дела;
Съдиите Вера Коева, Гюлфие Яхова, Димитър Берковски, Емилия
Дончева, Силвия Николова са разгледали общо 14 бр. наказателни дела.
III.3. Върнати дела на прокурора за отстраняване на ОФГ в

обвинителния акт на основание чл. 248а, от НПК – посочване на номер на
делото и съдия;
През 2020 г. три бр. НОХД са върнати на прокуратурата на това
основание:
НОХД № 1005/2020г. на съдия Кристина Панкова;
НОХД № 2061/2019г. на съдия Гергана Симеонова;
НОХД № 2117/2019г. на съдия Гергана Симеонова;
III.3.1 Прекратени съдебни производства на основание чл. 248а, ал. 2 от

НПК;
През 2020 година няма прекратени наказателни дела на това основание.
III.4. Срокове при насрочване на делото :
III.4.1.Спазване на срока по чл. 247б, ал. 2, т. 1 от НПК:

- Брой дела, насрочени в разпоредително заседание в
тримесечен срок с разрешение на председателя на съда.
Насрочени са общо 3 броя наказателни дела.
- Брой дела, насрочени в разпоредително заседание в
тримесечен срок без разрешение на председателя на съда.
През 2020 година няма наказателни дела, които да са насрочени в
тримесечен срок без разрешение на председателя на съда.
- Извън срока - брой и номер на делата.
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През 2020 година няма наказателни дела, насрочени извън тримесечния
срок.
III.4.2. Спазване на срока по чл. 252, ал. 2 и ал. 4 от НПК :

• Чл. 252,ал.2 от НПК- насрочени заседания извън едномесечния
срок от разпоредителното заседание – 17 бр.наказателни дела;
• Чл.252,ал.4 от НПК- 12бр.дела насрочени извън едномесечния
срок;
В повечето случай закъсненията са минимални в рамките на до няколко
дни; част от делата по които са допуснати закъснения са в периода на
съдебната ваканция и платените годишни отпуски на съдиите; призоваване
чрез съдебни поръчки, както и във връзка с противоепидемичните мерки.
III.5. Спазване на срока по чл. 271, ал.10 от НПК по видове и по състави

/съдии/ - над три месеца: брой и номер на делата.
През 2020 година няма наказателни дела отложени над 3 месеца.
III .6. Свършени наказателни дела по видове и за всеки съдия:
III .6.1.Общо свършени наказателни дела:

През 2020г. съдиите от РС- Благоевград са свършили общо - 1828 бр.
наказателни дела, като от тях: НОХД- 229 бр.; НЧХД- 40 бр.; чл.78а от НК- 40
бр.; ЧНД- 1029 бр.; НАХД- 505бр.
III .6.2. Свършени наказателни дела по съдии:
Съдия Владимир Пензов е свършил общо 266 бр. дела, като от тях :
НОХД – 36 бр.; НЧХД- 2 бр.; чл.78а от НК- 5 бр.; ЧНД- 143 бр.; НАХД - 80
бр.дела;
Съдия Георги Янев е свършил общо 339 бр. дела, като от тях : НОХД –
40 бр.; НЧХД- 5 бр.; чл.78а от НК- 7 бр.; ЧНД- 197 бр.; НАХД - 90 бр.дела;
Съдия Гергана Симеонова е свършила общо 274 бр. дела, като от тях :
НОХД – 40 бр.; НЧХД- 4бр.; чл.78а от НК- 8 бр.; ЧНД- 142 бр.; НАХД - 80
бр.дела;
Съдия Екатерина Николова е свършила общо 256 бр. дела, като от тях :
НОХД - 37 бр.; НЧХД- 3 бр.; чл.78а от НК- 8 бр.; ЧНД- 128 бр.; НАХД - 80
бр. дела;
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Съдия Калинка Иванова е свършила общо 346 бр. дела, като от тях :
НОХД – 41 бр.; НЧХД- 2 бр.; чл.78а от НК- 5 бр.; ЧНД- 210 бр.; НАХД - 88
бр.дела;
Съдия Кристина Панкова е свършила общо 333 бр. дела, като от тях :
НОХД - 34 бр.; НЧХД- 8 бр.; чл.78а от НК- 7 бр.; ЧНД- 199 бр.; НАХД - 85
бр.дела;
III.7. Останали несвършени дела в края на годината по видове, общо за

съда и за всеки съдия.
В края на 2020г. в РС- Благоевград са останали несвършени общо 319
бр. наказателни дела, като от тях : НОХД- 86 бр.; НЧХД- 32 бр.; чл.78а от НК10 бр.; ЧНД- 16 бр. и НАХД-175бр.;
Останали несвършени дела по съдии:
Съдия Владимир Пензов - общо 64 бр. дела, като от тях : НОХД - 18
бр.; НЧХД- 10 бр.; чл.78а от НК- 1 бр.; ЧНД- 3бр.; НАХД - 32 бр.дела;
Съдия Георги Янев - общо 38 бр. дела, като от тях : НОХД – 13 бр.;
НЧХД- 4 бр.; чл.78а от НК- 1 бр..; ЧНД- 3 бр.; НАХД - 17 бр.дела;
Съдия Гергана Симеонова - общо 72 бр. дела, като от тях : НОХД – 17
бр.; НЧХД- 6 бр.; чл.78а от НК- 4 бр.; ЧНД- 4 бр.; НАХД - 41 бр.дела;
Съдия Екатерина Николова - общо 56 бр. дела, като от тях : НОХД - 11
бр.; НЧХД- 4бр.; чл.78а от НК- 1 бр.; ЧНД- 3бр.; НАХД - 37 бр. дела;
Съдия Калинка Иванова - общо 44 бр. дела, като от тях : НОХД – 14 бр.;
НЧХД- 4 бр.; чл.78а от НК- 2бр.; ЧНД- 1бр.; НАХД - 23 бр.дела;
Съдия Кристина Панкова - общо 45 бр. дела, като от тях : НОХД - 13
бр.; НЧХД- 4 бр.; чл.78а от НК- 1бр.; ЧНД- 2 бр.; НАХД - 25 бр.дела;
III.8. Дела, решени в едно съдебно заседание – по видове и за всеки

съдия.
През 2020г. в едно съдебно заседание са приключени общо 420 бр.
наказателни дела, от които : НОХД - 79бр.; НЧХД- 0бр.; чл.78а от НК- 14 бр.;
ЧНД- 133 бр.; НАХД- 194 бр.;
Съдия Пензов е свършил в едно съдебно заседание 74 бр. наказателни
дела, като от тях : НОХД- 12 бр.; НАХД- 30бр.; ЧНД- 30 бр.; чл.78а от НК- 2
бр. и НЧХД- 0 бр.;
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Съдия Янев е свършил в едно съдебно заседание 86 бр. наказателни
дела, като от тях: НОХД- 9бр.; НАХД- 53; ЧНД- 20 бр.; чл.78а от НК- 4 бр.;
НЧХД- 0бр.;
Съдия Симеонова е свършила в едно съдебно заседание общо 51 бр.,
като от тях : 13 бр. НОХД; НАХД- 19 и 19 бр. ЧНД;
Съдия Николова е свършила в едно съдебно заседание общо 65 бр.
наказателни дела, като от тях : НОХД- 14 бр.; НАХД- 23 бр. ; чл.78а от НК2бр. и ЧНД- 26 бр.;
Съдия Иванова е свършила общо 81 бр. наказателни дела в едно
съдебно заседание, като от тях : НОХД- 18бр.; НАХД- 37бр.; чл.78а от НК3бр. и ЧНД- 23 бр.;
Съдия Панкова е свършила в едно съдебно заседание общо 62 бр.
наказателни дела, като от тях : НОХД- 13 бр.; НАХД- 32 бр.; ЧНД- 14 бр.;
чл.78а от НК- 3 бр.;
III.8.1. Дела решени в три съдебни заседания:

Свършени дела общо за съда: 111бр.,като от тях: НОХД- 25 бр.; чл.78а
от НК-4бр.; ЧНД- 11бр. и НАХД- 71бр.
Съдия Пензов е свършил общо 14 бр. наказателни дела, като от тях :
НОХД- 6 бр.; НАХД- 6 бр.; ЧНД-1бр.;чл.78а от НК-1 бр.;
Съдия Янев е свършил общо 14 бр. наказателни дела, като от тях:
НОХД- 4 бр.; НАХД- 9 бр.; ЧНД- 1бр.;
Съдия Симеонова е свършила общо 27 бр., като от тях : НОХД – 5бр.;
НАХД- 18; ЧНД- 2бр.; ;чл.78а от НК- 2бр.;
Съдия Николова е свършила общо 16 бр. наказателни дела,като от тях :
НОХД- 4 бр.; НАХД- 10 бр. ; ЧНД- 2 бр.;
Съдия Иванова е свършила общо 13 бр. наказателни дела, като от тях :
ЧНД- 1 бр.; НАХД- 12 бр.;
Съдия Панкова е свършила общо- 27 бр. наказателни дела, като от тях :
НОХД- 6 бр.; НАХД- 16 бр.; ЧНД- 4 бр.; чл.78а от НК- 1 бр.;
III.8.2. Дела, решени в повече от три съдебни заседания – по видове и за

всеки съдия.
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Приключени дела общо за съда- 150 бр. дела, като от тях: НОХД- 61
бр.; НЧХД- 22бр.; чл.78а от НК- 7 бр.; ЧНД- 9 бр. и НАХД- 51бр.;
Съдия Пензов е свършил общо 18 бр. наказателни дела, като от тях :
НОХД- 5 бр.; НАХД- 10 бр.; НЧХД- 1 бр.; ЧНД-1бр.;чл.78а от НК-1 бр.;
Съдия Янев е свършил общо 20 бр. наказателни дела, като от тях:
НОХД- 10 бр.; НАХД- 3 бр.; ЧНД- 2бр.; НЧХД-5 бр.;
Съдия Симеонова е свършила общо 34 бр., като от тях : НОХД – 14бр.;
НАХД- 12; ЧНД- 2бр.; НЧХД- 4 бр.; чл.78а от НК- 2бр.;
Съдия Николова е свършила общо 30 бр. наказателни дела,като от тях :
НОХД- 12 бр.; НАХД- 13 бр. ; чл.78а от НК- 1бр.; ЧНД- 2 бр.; НЧХД- 2 бр.;
Съдия Иванова е свършила общо 22 бр. наказателни дела, като от тях :
НОХД- 11 бр.; НАХД- 6 бр.; чл.78а от НК- 1бр.; ЧНД- 1 бр.; НЧХД- 3 бр.;
Съдия Панкова е свършила общо- 26 бр. наказателни дела, като от тях :
НОХД- 9 бр.; НАХД- 7 бр.; ЧНД- 1 бр.; чл.78а от НК- 2 бр.; НЧХД- 7 бр.;
III.8.3. Отложени дела над три пъти – по видове и съдии ; причини за

отлагане.
Общо за съда 112 бр. наказателни дела, като от тях : НОХД- 48 бр.;
НЧХД- 25 бр. и НАХД- 39 бр.:
Съдия Пензов има общо 17 бр. наказателни дела, като от тях:- 8 бр.
НОХД; 5 бр. НАХД и 4 бр. НЧХД;
Съдия Янев има общо 16 бр. наказателни дела, като от тях: 7 бр.
НОХД; НЧХД- 5 бр. и НАХД- 4 бр.;
Съдия Симеонова има общо 27 бр. наказателни дела, като от тях: НОХД
-11 бр.; НЧХД- 7 бр. и НАХД- 9 бр.;
Съдия Николова има общо 22 бр. наказателни дела, като от тях:
НОХД- 8 бр.; НЧХД- 2 бр. и НАХД- 12 бр.;
Съдия Иванова има общо 13 бр. наказателни дела,като от тях :НОХД- 7
бр.; НЧХД- 5 бр. и НАХД- 1 бр.;
Съдия Панкова има общо 17 бр. наказателни дела, като от тях : НОХД8 бр.; НЧХД- 2бр. и НАХД- 7бр.;
Делата са приключени в рамките на до една година и след
провеждането на между четири и шест ОСЗ,като има и 3 бр. дела приключили
в срок повече от една година. Най честите причини за отлагане на делата е за
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събиране на доказателства; поради неявяване на страни по уважителни
причини; по молби на защитниците на подсъдимите поради невъзможност за
явяване с оглед ангажименти по други дела; нередовно призоваване; във
връзка с приетите противоепидемични мерки; Не се констатираха
безпричинни отлагания на съдебните заседания.
III.8.4. Срочност на разглеждане на наказателните дела – с посочване на

периода и вида на делото:
В срок до 1 м. са приключени общо 1169 бр. наказателни дела, като от
тях : НОХД- 104 бр.; НЧХД- 3 бр.; чл.78а от НК- 11 бр.; ЧНД- 986 бр. и
НАХД- 65 бр.;
В срок до 3 м. са приключени общо 299 бр. наказателни дела, като от
тях : НОХД- 53 бр.; чл.78а от НК- 17 бр.; ЧНД- 30 бр. и НАХД- 199 бр.;
В срок до 6 м. са приключени общо 244 бр. наказателни дела, като от
тях : НОХД- 23 бр.; НЧХД- 4 бр.; чл.78а от НК- 7 бр.; ЧНД- 12 бр. и НАХД198 бр.;
В срок до 1г. са приключени общо 85 бр. наказателни дела, като от тях :
НОХД- 28 бр.; НЧХД- 8 бр.; чл.78а от НК- 5 бр.; НАХД- 43бр. и ЧНД-1бр.;
бр.;
В срок над 1 г. са приключени общо 31 бр. наказателни дела, като от
тях : НОХД- 21 бр.; НЧХД- 10 бр.;
III.9. Брой на съдебните заседания (заседателни дни) – за всеки съдия;

Съдия Пензов - 77 заседания;
Съдия Янев- 52 заседания;
Съдия Симеонова- 102 заседания;
Съдия Николова- 93 заседания;
Съдия Иванова – 90 заседания;
Съдия Панкова- 102 заседания;
III.10. Спрени дела – с посочване на вида, номера на делото и съдиятадокладчик, причини за спиране.
През 2020 г. в РС- Благоевград няма спрени дела.
III.11. Прекратени наказателни производства
- по давност – няма такива дела;
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- по чл. 288, ал.1 НПК- няма такива дела;
- по чл. 289 НПК- няма такива дела;
- други причини – след три и повече съдебни заседания с посочване на
причините /посочва се вида, номера на делото и съдията-докладчик/- Няма
такива дела;
- неправилно образувани и прекратени наказателни дела- няма такива
дела;
III.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.
През 2020 година са върнати две дела: НОХД № 609/2020г. на съдия
Николова; НОХД № 1518/2020г. на съдия Николова;
II.13. Възобновени наказателни производства 2020 година – брой и

номер на делата по видове и за всеки съдия.
През 2020г. в РС- Благоевград няма такива дела.
II.14. Дела с възобновено съдебно следствие – брой и номер на делата

по видове и за всеки съдия;
През 2020г. на това основание са възобновени общо 13 бр. наказателни дела,
като всички са от административен характер:
НАХД № 729/2020г. на съдия Пензов;
НАХД № 955/2020г. на съдия Пензов;
НАХД № 2021/2019г. на съдия Янев;
НАХД № 371/2020г. на съдия Янев;
НАХД № 454/2020г. на съдия Янев;
НАХД № 1984/2020г. на съдия Симеонова;
НАХД № 1985/2020г. на съдия Симеонова;
НАХД № 1848/2019г. на съдия Николова;
НАХД № 1857/2019г. на съдия Николова;
НАХД № 2027/2019г. на съдия Николова;
НАХД № 381/2020г. на съдия Николова;
НАХД № 495/2020г. на съдия Николова.
НАХД № 1075/2020г. на съдия Николова.
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III. Осъдителни присъди за 2020 година по Глава ХХ от НПК – общо за

съда и за всеки съдия :
в т.ч по видове дела.:
нох

78а от
НК

нчхд

общо

1

Владимир Атанасов Пензов

11

1

4

16

2

Георги Богомилов Янев

7

1

7

15

3

Гергана Мирчова Симеонова

14

1

6

21

4

Екатерина Петрова Николова

11

1

7

19

5

Калинка Костадинова Иванова

12

1

4

17

6

Кристина Евгениева Панкова

10

5

7

22

7

Мирослава Ангелова Йорданова Великова

0

0

65

10

Общо за съда

0
35

110

III.1. Оправдателни присъди по Глава ХХ от НПК – общо за съда и за

всеки съдия.
Общо са постановени 16 бр. оправдателни присъди: съдия Симеонова
има четири бр. оправдателни присъди; съдия Пензов има една оправдателна
присъда; съдия Янев има четири оправдателни присъди; съдия Николова има
две оправдателни присъди; съдия Иванова има три оправдателни присъди и
съдия Пенкова две.
От тях:
- по всички обвинения – 13 бр. оправдателни присъди;
- по отделни обвинения/частично –три броя оправдателни присъди;
Най честата причина за постановяване на оправдателна присъда е
недоказаност на обвинението; несъставомерност на деянието;
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III.2. Влезли в сила оправдателни присъди – общо за съда и за всеки

съдия.
През 2020 г. 11 броя оправдателни присъди/решения са влезли в сила,
като от тях : по 6 бр. НОХД; 2 бр. НЧХД и 3бр. НАХД.
Съдия Янев има едно дело; съдия Симеонова има едно дело; съдия
Николова- по пет бр. дела; съдия Иванова по четири бр. дела и съдия Пензов
по два бр.дела.
IV. Дела, по които подсъдимият е непълнолетен;
Общо разгледаните наказателни дела са четири бр.дела, като са съдени
четири лица:
V. Дела, образувани на осн. чл. 64 и чл. 65 НПК- разгледани са общо 64
бр. НОХД;
По чл. 64 от НПК са разгледани общо 51 бр. наказателни дела;
По чл.65 от НПК са разгледани общо 13бр. наказателни дела;
VI. Дела, образувани:
- на осн. чл. 243 от НПК са образувани и разгледани общо 23 бр. наказателни
дела, като от тях: съдия Пензов-5 бр. дела;съдия Симеонова- 5 бр. дела; съдия
Николова- 5бр. дела; съдия Иванова- 6 бр. дела и съдия Панкова- 2 бр. дела.
- на осн. чл. 244 НПК са образувани и разгледани общо 14 бр. наказателни
дела, като от тях : на съдия Николова са 4 бр. дела;съдия Иванова- 3 бр.;
съдия Янев- 3 бр. дела; съдия Панкова- 2 бр. дела и по едно дело на съдиите
Пензов и Симеонова.
VII. ЧНД в ДП образувани по искане на органите на ДП – образувани и
приключени са общи 1031 бр. наказателни дела.
VIII. Срокове за разглеждане и срокове за изготвяне на акта:
- дела по Глава XXIV от НПК „Бързо производство” - общ брой, насрочване,
разглеждане, изготвяне на мотивите извън срока;
През 2020г. са образувани 22 бързи производства, като всички дела са
насрочени при спазване на срока по чл.358,ал.1,т.4 от НПК. От тези дела 19
бр. са приключени със споразумение и 3 бр. с присъди. Мотивите към
постановените присъди по всички дела са изписани и предадени в
петнадесетдневен срок;
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- дела по Глава XXVI от НПК „Ускоряване на наказателното производство“ резултати от съдебното разглеждане на делата и посочване на съдиятадокладчик;
Има едно НОХД на съдия Симеонова, като съдът е оставил без
уважение молбата за ускоряване на разследването.
- дела по Глава XXVII от НПК „Съкратено съдебно следствие в
производството пред първата инстанция” – за всеки съдия;
През 2020г. съдиите са разгледали общо 23 бр. НОХД, като : съдия
Симеонова е разгледала 7 бр. дела; съдия Николова 2 бр. дела; съдия Иванова
3 бр. дела; съдия Панкова 5 бр. дела; съдия Пензов е разгледал 4 бр. дела и
съдия Янев е разгледал 2 бр. дела;
- дела по Глава XXVIII от НПК „Освобождаване от наказателна отговорност с
налагане на административно наказание” - за всеки съдия;
Образувани и разгледани са 40 бр. наказателни дела : съдия Николова8 бр.; съдия Симеонова – 8 бр.; съдия Иванова- 5 бр. ; съдия Панкова- 7 бр.;
съдия Пензов- 5 бр. и съдия Янев- 7бр.;
Делата са насрочвани при спазване на срока по чл.376,ал.1 от НПК.
- дела по Глава XXIX от НПК „Решаване на делото със споразумение”
/посочват се поотделно образуваните по чл.381 от НПК и по чл.384 от НПК
дела/ – за всеки съдия; насрочване и одобряване на споразумението;
Със споразумение по чл.381 от НПК са образувани и приключени 53 бр.
НОХД : съдия Николова- 9 бр. дела; съдия Симеонова- 8 бр.; съдия Иванова7 бр.; съдия Панкова – 11 бр.; съдия Пензов- 9 бр. и съдия Янев- 9бр.; При
насрочването на делата е спазван седмодневния срок за насрочване.
Със споразумение по чл.384 от НПК са приключени общо 98 бр. дела,
като : съдия – Николова- 12 бр. дела; съдия Симеонова- 15 бр.; съдия
Иванова- 21 бр.; съдия Панкова- 12 бр.; съдия Пензов- 15 бр. и съдия Янев23 бр.;
- дела по Глава XXXIV от НПК: „Прилагане на принудителни
медицински мерки. Разгледани са общо 11 бр. дела: съдия Николова- 2 бр.;
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съдия Симеонова- 2 бр.; съдия Панкова 1 бр.; съдия Пензов- 2 бр.; съдия
Янев-3бр.;съдия Инатова-1 бр.;
Реабилитация” Разгледани са общо 6 бр. дела: съдия Николова- 1 бр.; съдия
Панкова- 1 бр.; съдия Симеонова- 1 бр.; съдия Пензов-2бр. и съдия Янев-1
бр.;
IХ. Несвършени дела, образувани две и повече години преди момента

на проверката – с посочване на вида, съдията-докладчик и причините.
Няма такива дела.
Х. Натовареност на съдиите от наказателно отделение:
Средномесечното постъпление на наказателни дела на един съдия на
база утвърденото щатно разписание е 26.19 броя, а средномесечно
свършените наказателни дела от един съдия през същата година са 25,39 броя.
Средномесечното постъпление на наказателни дела на един съдия на
база действителна натовареност през годината от проверявания период е
26.75 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 25.93 броя.
През 2020г. в НО са отработени 70 човекомесеци.
Средномесечно дела за разглеждане от един съдия са 30.45 дела.
ХI. Качество на съдебните актове:
Общо обжалвани и протестирани са съдебните акта по 316 бр.
наказателни дела, като от тях: НОХД- 30 бр.; НЧХД- 9 бр.; чл.78а от НК- 10
бр.; ЧНД- 63 бр. и НАХД- 204 бр.;
Потвърдени са съдебните акта по 217 бр. дела, като от тях : по НОХД26 бр.дела; по НЧХД- 4 бр. дела; по чл.78а от НК- по 6 бр. дела ; ЧНД по 38
бр. дела и АНХД- по 143 бр. дела ; отменени са съдебните актове по 79 бр.
дела, като от тях: НОХД- по 4 бр.; НЧХД- 1 бр.; чл.78аотНК по 3 бр.
дела;ЧНД- по 18 бр. дела и НАХД- по 53 бр. дела; изменени са съдебните
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актове по 24 бр. дела, като от тях: НОХД по 13 бр.дела;НЧХД- по 3 бр.; ЧНД
по 6 бр. дела и НАХД- по 2 бр.дела;
ХII. Изгубени дела- през 2020г. няма изгубени дела.
ХIII. Приключване на делата в установените срокове.
ХIII.1. Спазване на срока по чл. 308/340 от НПК:
Изготвяне на мотиви по наказателни дела след обявяване на
присъдата:
2020 година
по дела от общ характер
над 60
Съдия
до 15 дни до 60 дни
дни
Владимир Пензов
5
4
Георги Янев
1
6
Гергана Симеонова
12
2
Екатерина Николова
12
Калина Иванова
5
7
Кристина Панкова
3
7
общо за съда
38
26

общо
1

10
7
14
12
12
10
65

1

нохд 1560/19 -съдия Пензов, обявена присъда на 18.09.2020, предадени
мотиви на 17.12.2020 - 89 дни, съдията е обявил, че ще произнесе
мотивите на осн.чл.308, ал.2 НПК

Съдия
Владимир Пензов
Георги Янев
Гергана Симеонова
Екатерина Николова
Калина Иванова
Кристина Панкова
общо за съда

по дела от частен характер
над 60
до 15 дни до 60 дни
дни
1
5
3

общо

1
2
2
1
2

12

1

6
3
1
2
2
1
15
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нчхд № 1347/19 - съдия Гергана Симеонова - присъдата е постановена на
14.09.20г, мотивите са предадени на 15.12.20 г. - 91 дни, съдията е обявил,
че ще произнесе мотивите на осн.чл.308, ал.2 от НПК
по дела по чл.78а НК
Съдия
до 30 дни до 60 дни
Владимир Пензов
3
Георги Янев
7
Гергана Симеонова
8
Екатерина Николова
8
Калина Иванова
6
Кристина Панкова
7
общо за съда
39
0

над 60
дни

общо
1

1

4
7
8
8
6
7
40

нахд 992/20 - съдия Владимир Пензов, решено на 06.10.2020 година,
обявени мотиви на 11.12.2020 година - 66 дни

НАХД
Съдия
Владимир Пензов
Георги Янев
Гергана Симеонова
Екатерина Николова
Калина Иванова
Кристина Панкова

2020 година
до 30 дни
до 60 дни
над 60 дни
59
11
82
60
4
67
65
16
78
411
31

общо
70
82
64
67
81
78
442

ХIII.2. Спазване на срока по чл. 382, ал. 2 от НПК:
- дела, насрочени след 7-дневния срок по чл.382, ал.2 НПК - номер на делото,
дата на образуване, дата на насрочване, съдия-докладчик.
Няма НОХД, насрочени след 7-дневния срок.
ХIII .3. Спазване на срока по чл. 376, ал. 1 от НПК
- дела, насрочени след едномесечния срок по чл. 376, ал.1 от НПКномер на делото и съдия-докладчик.
По 8 бр. дела срока не е спазен, главно поради въведените
противоепидемични мерки.
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ХIII.13.4. Спазване на срока по чл.243, ал. 5 НПК:
- брой на делата по чл.243 от НПК и брой на делата, разгледани извън
срока по чл. 243, ал. 5 от НПК с посочване на номера, съдията - докладчик,
дата на образуване, дата на разглеждане и дата на постановяване на съдебния
акт.
Не са допуснати нарушения на срока за произнасяне.
ХIII.5. Спазване на срока по чл.244, ал. 5 НПК:
- брой на делата по чл.244 от НПК и брой на делата, разгледани извън
срока по чл. 244, ал. 5 от НПК с посочване на номера, съдията - докладчик,
дата на образуване, дата на разглеждане и дата на постановяване на съдебния
акт.
Спазван е седмодневния срок за произнасяне.
ХIII.6. Спазване на срока по чл.65, ал. 3 НПК
- брой, номер на делата, насрочени в срок, по-дълъг от срока по чл. 65,
ал.3 НПК, съдия - докладчик, брой заседания, дата на образуване, дата на
произнасяне.
Не се констатираха нарушения на сроковете.
ХIII.7. Спазване на срока по чл. 416 от НПК - изпращане на препис от
присъдата или определението за изпълнение:
Спазван е срока във връзка с изпращане на присъдите са изпълнение на
РП- Благоевград.
Х IV. В Районен съд – Благоевград стриктно спазва чл. 80 от ПАС.
През 2020 година няма образувани дела извън посочените в чл. 80, ал. 1, от
ПАС.
ПРОВЕРЕНИ ДЕЛА НА СЛУЧАЕН ПРИНЦИП ПО СЪДИИ :

СЪДИЯ КАЛИНА ИВАНОВА
2019 година
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ЧНД № 1051/2019 г. Делото е образувано на 04.06.2019 г. Жалба срещу
постановление на РП-Благоевград за спиране на досъдебно производство
№ 7852зм-86/2018 г. по описа на 02 РУ-Благоевград, пр.пр. № 482/2018 г. по
описа на РП-Благоевград. Протокол за избор на докладчик - 04.06.2019 г.
Делото е приключено в з.с.з. на 12.06.2019 г. с определение № 5546, с което
потвърдено постановлението на РП-Благоевград за спиране на ДП.
Съобщението до РП-Благоевград. е изпратено на 12.06.2019 г.
ЧНД № 814/2019 г. Делото е образувано на 25.04.2019 г. Производство
по чл. 64 от НПК – задържане под стража в ДП. Внесено искане от РПБлагоевград на осн. чл. 64, ал.1 от НПК. Протокол за избор на съдия докладчик – 25.04.2019 г. – на дежурен съдия Приключено с определение
№3998 от 25.04.2019 г. Срещу определението е внесен протест от РПБлагоевград на 30.04.2019 г. ОС - Благоевград с протоколно определение
№ 2014 от 02.05.2019 г. потвърждава определението на РС-Благоевград.
ЧНД № 1953/2019 г. Делото е образувано на 28.10.2019 г.
Производство по реда на чл. 306, ал. 1, т. 3 от НПК във вр. с чл. 23 и чл. 25 от
НК по предложение на РП – Благоевград. Протоколът за избор на съдиядокладчик е от същата дата. С разпореждане от 31.10.2019 г. делото е
насрочено за разглеждане в открито о.с.з. на 25.11.2019 г. Делото е
приключено с определение № 11103/25.11.2019 г. Заверен препис от
определението е изпратен на Бюро съдимост при РС-Благоевград на
11.12.2019 г.
НАХД № 2266/2019 г. е образувано на 19.12.2019 г. по жалба срещу НП
изд. от началник група сектор ПП към ОДМВР - Благоевград. Протоколът за
избор на съдия-докладчик е от 19.12.2019 г. С разпореждане от 27.12.2019 г.
делото е насрочено за открито съдебно заседание на 29.01.2020 г. По делото
са насрочени две съдебни заседания - 29.01.20 г. и 24.02.20 г. Приключено с
Решение № 2931 от 26.03.2021 г., с което НП е отменено.
НАХД № 1589/2019 г. е образувано на 28.08.2019 г. по жалба срещу НП
изд. от директора на дирекция ИТ - Благоевград. Протокол за избор на съдиядокладчик - 28.08.2019 г. С разпореждане от 03.09.2019 г. делото е насрочено
за открито съдебно заседание на 07.10.2019 г. По делото са насрочени две
съдебни заседания - 07.10.2019 г. и 11.11.2019 г. Приключено с Решение №
11731 от 10.12.2019 г., с което НП е потвърдено. Срещу решението е
подадена касационна жалба на 22.01.2020 г. Административен съд –
Благоевград, с Решение № 334 от 24.02.2021 г. по КНАХД №77/2020 г.,
оставя в сила решението на РС- Благоевград.
НАХД № 2085/2019 г. Делото е образувано на 15.11.2019 г. по реда на
чл.78а от НК. Протоколът за избор на съдия – докладчик от същата дата. С
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разпореждане от 19.11.2019 г. делото е насрочено за разглеждане в о.с.з. на
11.12.2019 г. Делото е приключено в едно с.з. - Решение № 11766 е от
11.12.2019 г.
НЧХД № 735/2019 г. Делото е образувано на 15.04.19 г. по тъжба с пр.
осн. чл. 80 и сл. от НК. Протоколът за избор на съдия-докладчик е от същата
дата. С разпореждане от 17.04.2019 г. делото е оставено без движение и на
тъжителя са дадени указания за отстраняване на нередовности. На 17.05.2019
г. тъжителят внася нова тъжба. С разпореждане от 27.05.2019 г. делото е
насрочено за разглеждане в открито с.з. на 26.06.2019 г. По делото са
насрочени четири съдебни заседания – 26.06.19 г., 18.09.2019 г., 06.11.2019 г.
и 11.12.2019 г. В две от съдебните заседания ход на делото не даван. Делото е
приключено с присъда № 11771 от 11.12.2019 г. Съобщенията до страните, че
мотивите са изготвени - 09.01.2020 г. Окръжен съд – Благоевград, с Решение
№ 903055 от 08.07.2020 г. по ВНЧХД №88/2020 г., потвърждава присъдата на
РС – Благоевград.
НЧХД № 300/2019 г. Делото е образувано на 13.02.19 г. по тъжба с пр.
осн. чл. 81 от НК за престъпление по чл. 148, ал. 2 във вр. с ал. 11, т. 1 и т. 3
от НК във вр. с чл. 147 от НК. Протоколът за избор на съдия-докладчик е от
същата дата. С разпореждане от 25.02.2019 г. делото е оставено без движение
и на тъжителя са дадени указания за отстраняване на нередовности. На
18.03.2019 г. тъжителят депозира молба в изпълнение на указанията. С
разпореждане от 20.03.2019 г. делото е насрочено за разглеждане в открито
с.з. на 17.04.2019 г. По делото са насрочени шест съдебни заседания –
17.04.19 г. /не дава ход на делото, поради молба от повереника на ч.т. за
отлагане/, 15.05.2019 г. /ход на делото не е даден, поради невръчени съдебни
книжа на подсъдимия/, 10.06.2019 г., 09.09.2019 г., 16.10.2019 г., 18.11.2019 г.
Делото е приключено е с присъда № 10900 от 18.11.2019 г. Окръжен съд –
Благоевград, с Решение № 2806 от 24.06.2020 г. по ВНЧХД №57/2020 г.,
изменя присъдата на РС – Благоевград.
НОХД № 27/2019 г. е образувано на 08.01.2019 г. с внесен ОА срещу
един подсъдим за извършено престъпление по чл. 129, ал. 2 пр. 2 вр. ал. 1 от
НК. Протоколът за избор на съдия докладчик е от същата дата. С
разпореждане от 14.01.2019 г. делото е насрочено за открито разпоредително
заседание на 11.02.2019 г. По делото са насрочени девет с.з. - 11.02.19 г.,
13.03.19 г., 15.04.19 г., 15.05.19 г., 26.06.19 г., 13.09.19 г., 14.10.19 г., 27.11.19
г. и 11.12.19 г. В с.з. на 11.02.2019 г. ход на делото е даден, допуснат е за
съвместно разглеждане предявеният от пострадалото лице граждански иск. В
с.з. на 13.03.2019 г. ход на делото не е даден, поради отсъствие на защитника
на подсъдимия поради сл. ангажимент. Делото е приключено с Присъда №
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11777 от 11.12.2019 г. Мотивите към присъдата са изготвени на 06.01.2020 г.
Срещу присъдата е подадена въззивна жалба. Окръжен съд – Благоевград, с
Решение № 904089 от 20.10.2020 г. по ВНОХД №21/2020 г., потвърждава
присъдата на РС-Благоевград. На 19.02.2021 г. РС- Благоевград изпраща на
Апелативен съд – София постъпилото чрез тях искане за възобновяване на
производството по НОХД № 27/19 г. по описа на РС-Благоевград. САС с
решение № 98 от 24.03.2021 г. по н.д. №201/21 г. оставя без уважение
искането.
НОХД № 152/2019 г. е образувано на 23.01.2019 г. с внесен ОА срещу
един подсъдим за извършено престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 2 вр. чл. 194,
ал. 1 от НК. Протоколът за избор на съдия докладчик е от същата дата. С
разпореждане от 25.01.2019 г. делото е насрочено за открито разпоредително
заседание на 25.02.2019 г. На тази дата ход на делото е даден и делото е
отложено и насрочено за 25.03.2019 г. В това с.з. производството по делото е
приключило с присъда № 2830/25.03.2019 г. Мотивите към присъдата са
изготвени на 18.04.2019 г. Срещу присъдата е подаден протест от РПБлагоевград. Окръжен съд – Благоевград, с Решение № 4506 от 18.10.2019 г.
по ВНОХД №188/2019 г., потвърждава присъдата на РС-Благоевград.
НОХД № 1124/2019 г. е образувано на 17.06.2019 г. с внесен ОА срещу
един подсъдим за извършено престъпление по чл. 129, ал. 2, пр. 2 изр. 3 вр.
чл. 129, ал. 1 от НК. Протоколът за избор на съдия докладчик е от същата
дата. С разпореждане от 20.06.2019 г. делото е насрочено за открито
разпоредително заседание на 08.07.2019 г. По делото са насрочени и
проведени шест с.з. - 08.07.19 г., 07.10.19 г., 13.11.19 г., 20.12.19 г., 08.01.20 г.
и 05.02.20 г. Делото е приключено с Присъда № 1124 от 05.02.2020 г.
Мотивите към присъдата са изпратени до страните в производството на
05.03.2019 г. Срещу присъдата е подадена въззивна жалба. Окръжен съд –
Благоевград, с Решение № 32 от 18.02.2021 г. по ВНОХД № 459/2020 г.,
потвърждава присъдата на РС-Благоевград в наказателната й част и отменява
в гражданската й част, като прекратява производството по отношение на
приетия за съвместно разглеждане в НП граждански иск.
НАХД № 1178/2019 г. Делото е образувано на 26.06.2019 г. по реда на
чл. 78а от НК. Протоколът за избор на съдия – докладчик от същата дата. С
разпореждане от 27.06.2019 г., делото е насрочено за разглеждане в о.с.з. на
10.07.2019 г. Делото е приключено в едно с.з. - Решение № 6514 е от
10.07.2019 г. Препис от влязлото в сила решение е изпратено на РП –
Благоевград на 26.07.2019 г.
НАХД № 57/2019 г. Делото е образувано на 09.01.2019 г. по реда на чл.
78а от НК. Протоколът за избор на съдия – докладчик от същата дата. С
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разпореждане от 14.01.2019 г., делото е насрочено за разглеждане в о.с.з. на
06.02.2019 г. Делото е приключено в едно с.з. - Решение № 1193 е от
06.02.2019 г. Препис от влязлото в сила решение е изпратено на РП –
Благоевград на 22.02.2019 г.
НАХД № 717/2019 г. Делото е образувано на 12.04.2019 г. по реда на
чл. 78а от НК. Протоколът за избор на съдия – докладчик от същата дата. С
разпореждане от 18.04.2019 г., делото е насрочено за разглеждане в о.с.з. на
08.05.2019 г. Делото е приключено в едно с.з. - Решение № 4204 е от
08.05.2019 г. Препис от влязлото в сила решение е изпратено на РП –
Благоевград на 27.05.2019 г.
2020 година
ЧНД № 707/2020 г. Делото е образувано на 27.05.2020 г. Производство
по реда на чл. 306, ал. 1 от НПК във вр. с чл. 23 и чл. 25 от НК по
предложение на РП – Благоевград. Протоколът за избор на съдия-докладчик е
от същата дата. С разпореждане от 28.05.2020 г. делото е насрочено за
разглеждане в открито с.з. на 22.06.2020 г. Делото е приключено с
определение № 4922/22.06.2020 г. Заверен препис от определението е
изпратен на Бюро съдимост при РС-Благоевград на 08.07.2020 г.
ЧНД № 1699/2020 г. Делото е образувано на 20.11.2020 г. производство
по чл. 243, ал. 4 от НПК. Жалба от Р.А. срещу постановление за прекратяване
на досъдебно производство № 266-зм-580/18 г., пр.пр. № 3702/2018 г. по
описа на РП-Благоевград. Протокол за избор на докладчик - 20.11.2020 г.
Делото е приключено в з.с.з. на 04.12.2020 г. с определение № 909394, с което
е отменено постановлението на РП-Благоевград от 10.11.2020 г., за
прекратяване на наказателното производство и връща делото на РП за
продължаване на действията по разследването и изпълнение на дадените в
определението указания. Съобщението до РП-Благоевград и Р.А. е изпратено
на 07.12.2020 г.
ЧНД № 261/2020 г. Делото е образувано на 18.02.2020 г. Производство
по реда на чл. 306, ал. 1, т. 3 от НПК във вр. с чл. 58, ал. 1 от НК по
предложение на РП – Благоевград. Протоколът за избор на съдия-докладчик е
от същата дата. С разпореждане от 20.02.2020 г. делото е насрочено за
разглеждане в открито о.с.з. на 16.03.2020 г. На тази дата всички съдебни
заседания са отложени със заповед на председателя на съда във вр. с
противоепидемичните мерки. Делото е приключено с определение №
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4201/01.06.2020 г. Заверен препис от определението е изпратен на Бюро
съдимост при РС-Благоевград на 17.06.2020 г.
НАХД № 630/2020 г. е образувано на 12.05.2020 г. по жалба срещу НП
изд. от началник на отдел в АПИ. Протокол за избор на съдия-докладчик 12.05.2020 г. С разпореждане от 21.05.2020 г. делото е насрочено за открито
съдебно заседание на 22.06.2020 г. По делото са насрочени две съдебни
заседания на 22.06.20 г. и 22.07.20 г., и е приключено с Решение № 6367 от
31.07.2020 г., с което НП е отменено.
НАХД № 493/2020 г. е образувано на 08.04.2020 г. по жалба срещу НП
изд. от и.д. от началник ОО „АА“. Протокол за избор на съдия-докладчик 08.04.2020 г. С разпореждане от 21.05.2020 г. делото е насрочено за открито
съдебно заседание на 17.06.2020 г. По делото са насрочени три съдебни
заседания - 16.06.20 г., 20.07.20 г. и 16.09.2020 г. Приключено с Решение №
907443 от 24.09.2020 г., с което НП е потвърдено. Срещу решението е
подадена касационна жалба на 13.10.2020 г. Административен съд –
Благоевград, с Решение № 65 от 14.01.2021 г. по КНАХД №425/2020 г.,
оставя в сила решението на РС- Благоевград.
НАХД № 1868/2020 г. е образувано на 23.12.2020 г. по жалба срещу НП
изд. от директора на дирекция ИТ - Благоевград. Протокол за избор на съдиядокладчик - 23.12.2020 г. С разпореждане от 04.01.2021 г. делото е насрочено
за открито съдебно заседание на 08.02.2021 г. По делото са насрочени две
съдебни заседания - 08.02.21 г. и 05.03.21 г. Приключено е с Решение №
92746 от 26.03.2021 г., с което НП е потвърдено. Срещу решението е
подадена касационна жалба на 13.04.2021 г. Административен съд –
Благоевград, с Решение № 1308 от 13.07.2021 г. по КНАХД №231/2021 г.,
оставя в сила решението на РС- Благоевград.
НЧХД № 116/2020 г. Делото е образувано на 21.01.20 г. по тъжба с пр.
осн. чл. 130, ал. 1, от НК. Протоколът за избор на съдия-докладчик е от
същата дата. С разпореждане от 23.01.2020 г. делото е насрочено за
разглеждане в открито с.з. на 24.02.2020 г. По делото са насрочени седем
съдебни заседания – 24.02.2019 г., 06.04.2020 г., 08.05.2020 г., 10.06.2019 г.,
01.07.2020 г., 16.09.2020 г. и 28.10.2020 г. Две от с.з. - на 06.04.2020 г. и на
08.05.2020 г. не са проведени, поради извънредната епидемиологична
обстановка в страната. Делото е приключено е с Присъда № 908399 от
28.10.2020 г. Съобщенията до страните, че мотивите са изготвени е изпратено
на 25.11.2020 г. Окръжен съд – Благоевград, с Решение № 125 от 24.06.2021 г.
по ВНЧХД №46/2021 г., потвърждава присъдата на РС – Благоевград.
НОХД № 1594/2020 г. е образувано на 26.10.2020 г. с внесен от РПБлагоевград ОА срещу един подсъдим за извършено престъпление по чл.
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343б, ал. 1 от НК. Протоколът за избор на съдия докладчик е от същата дата.
С разпореждане от 30.10.2020 г. делото е насрочено за открито
разпоредително заседание на 30.11.2020 г. На 30.11.2020 г. е внесено
споразумение за решаване на НП на осн. чл. 384, ал. 1 от НПК във вр. с чл.
381, ал. 1 от НПК. В с.з. на 30.11.2020 г. съдът е одобрил внесеното
споразумение.
НОХД № 212/2020 г. е образувано на 06.02.2020 г. с внесен от РПБлагоевград ОА срещу един подсъдим за извършено престъпление по чл.
343б, ал. 3 от НК. Протоколът за избор на съдия докладчик е от същата дата.
С разпореждане от 06.02.2020 г. делото е насрочено за открито заседание на
10.02.2020 г. На тази дата ход на делото не е даден, поради това, че
подсъдимият не е организирал защитата си. Делото е отложено за 04.03.2020
г. На 04.03.2020 г. е внесено споразумение за решаване на НП на осн. чл. 384,
ал. 1 от НПК във вр. с чл. 382, ал. 7 вр. ал. 1 от НПК. В с.з. на 04.03.2020 г.
съдът с протоколно определение № 2065 е одобрил внесеното споразумение и
е прекратил НП.
НОХД № 1472/20 г. Първоначално е обр. НОХД № 1340/2020 г. на
11.09.2020 г. с внесено от РП-Благоевград споразумение на осн. 381 от НПК.
Протоколът за избор на съдия докладчик е от същата дата – съдия Гергана
Симеонова. С ръкописно разпореждане от 14.09.2020 г. делото е насрочено
за открито заседание на 18.09.2020 г. Делото е пренасрочено на 17.09.2020 г.
за 23.09.2020 г. На тази дата ход на делото е даден. Постигнатото
споразумение не е одобрено, НП е прекратено и делото е върнато на РП –
Благоевград. На 05.10.2020 г. РП-Благоевград внася в РС – Благоевград ОА
срещу един подсъдим за извършено престъпление по чл. 354а, ал. 3, пр.2, т. 1
пр. 1 от НК вр. чл. 26, ал. 1 от НК. Образувано е НОХД № 1472/20 г.
Протоколът за избор на съдия докладчик е от 05.10.2020 г. – съдия Калина
Иванова. С разпореждане от 06.10.2020 г., делото е насрочено за открито
разпоредително заседание на 02.11.2020 г. На тази дата ход на делото не
даден, поради неявяване на подсъдимия по обективни причини (карантина).
Делото е отложено и насрочено за 23.11.2020 г. На 18.11.2020 г. по ел.поща е
получена молба от защитника на подсъдимия за отлагане на делото, защото е
карантинирана. Делото е пренасрочено за 07.12.2020 г. и са определени
резерв. дата – 08.12.20 и 09.12.20 г. На 10.12.2020 г. е депозирана молба от
подсъдимия за отлагане за с.з., по причина, че адвоката ме продължава да е
болен от covid 19 и карантиниран. Следващо с.з. е проведено на27.01.2021 г.
Ход на делото е даден и съдът постановява производството по делото да
продължи по реда на гл. 29 от НПК. В с.з., проведено на 12.02.2021 г.,съдът, с
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протоколно определение № 91246 одобрява постигнатото споразумение.
Препис от определението е изпратен на РП-Благоевград на 12.02.2021 г.
НАХД № 1123/2020 г. Делото е образувано на 29.07.2020 г. по реда на
чл. 78а от НК. Протоколът за избор на съдия – докладчик от същата дата. С
разпореждане от 30.07.2020 г., делото е насрочено за разглеждане в о.с.з. на
19.08.2020 г. В това с.з. ход на делото не е даден, поради неявяване на
защитника, който ползва годишен отпуск. Следващо заседание по делото е
насрочено за 28.09.2020 г. Делото е приключено с Решение № 907516 е от
28.09.2020 г. Препис от влязлото в сила решение е изпратено на РП –
Благоевград на 14.10.2020 г.
НАХД № 344/2020 г. Делото е образувано на 05.03.2020 г. по реда на
чл. 78а от НК. Протоколът за избор на съдия – докладчик от същата дата. С
разпореждане от 06.03.2020 г., делото е насрочено за разглеждане в о.с.з. на
30.03.2020 г. Заседанието по делото е пренасрочвано два пъти, поради
обявеното извънредно положение в страната: за 24.04.2020 г. и за 29.05.2020
г. Делото е приключено с Решение № 4139 е от 29.05.2020 г. Препис от
влязлото в сила решение е изпратено на РП – Благоевград на 17.06.2020 г.
НАХД № 224/2020 г. Делото е образувано на 07.02.2020 г. по реда на
чл. 78а от НК. Протоколът за избор на съдия – докладчик от същата дата. С
разпореждане от 10.02.2020 г., делото е насрочено за разглеждане в о.с.з. на
04.03.2020 г. Делото е приключено с Решение № 2066 е от 04.03.2020 г.
Препис от влязлото в сила решение е изпратено на РП – Благоевград на
23.03.2020 г.

СЪДИЯ ГЕРГАНА СИМЕОНОВА
2019 г.
НАХД № 1189/2019 г. Делото е образувано на 28.06.2019 г. след
изпращането от ВКС на определение №8 1/26.06.2019 г. по чнд № 649/19 г., с
което анд №675/19 г. по описа на РС-Кюстендил е изпратено за разглеждане
от РС-Благоевград. Протоколът за избор на съдия – докладчик от 28.06.2019 г.
С разпореждане от 06.085.2019 г., делото е насрочено за разглеждане в о.с.з.
на 26.09.2019 г. По делото са насрочени и проведени три съдебни заседания.
Делото е приключено с решение № 11349 е от 02.12.2019 г. Копие от
мотивите са изпратени на РП – Благоевград на 18.12.2019 г. Срещу решението
е подадена въззивна жалба. Окръжен съд – Благоевград, с Решение № 1186 от
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10.03.2020 г. по ВНОХД № 7/2020 г., потвърждава решението на РСБлагоевград.
НАХД № 1782/2019 г. е образувано на 30.09.2019 г. по жалба срещу НП
изд. от началник група сектор ПП към ОДМВР - Благоевград. Протоколът за
избор на съдия-докладчик е от същата дата. С разпореждане от 10.10.2019 г.
делото е насрочено за открито съдебно заседание на 04.11.2019 г.
Приключено е с Решение № 11287 от 29.11.2019 г., с което НП е отменено.
ЧНД № 1519/2019 г. Делото е образувано на 16.08.2019 г. Внесено
предложение от РП – Благоевград с пр. осн. чл.157 вр. чл.155 и чл. 156 от ЗЗ.
Производство по реда на чл. 89 от НПК. Протокол за избор на съдия докладчик – 16.08.20190 г. С разпореждане от 19.08.2019 г. делото е
насрочено за открито съдебно заседание на 26.08.2019 г. По делото са
насрочени три съдебни заседания. Приключено с протоколно определение от
о.с.з. от 24.09.2019 г., с което производството по делото е прекратено след
изявление на представителя на РП - Благоевград, че оттеглят внесеното
предложение.
ЧНД № 500/2019 г. Делото е образувано на 18.03.2019 г. Производство
по реда на чл. 306, ал. 1, т. 1 от НПК във вр. с чл. 23 и чл. 25 от НК по
предложение на РП – Благоевград. Делото е насрочено за разглеждане в
открито с.з. на 25.04.2019 г. Делото е приключено с протоколно определение
№ 4002/25.04.2019 г. Заверен препис от определението е изпратен на Бюро
съдимост при РС-Благоевград на 13.05.2019 г.
ЧНД № 1856/2019 г. Делото е образувано на 10.10.2019 г. По молба за
реабилитация от С.Б. Производство по реда на чл. 85 - 88 от НК. Протоколът
за избор на съдия-докладчик е от същата дата. С разпореждане от 23.10.19 г.,
делото е насрочено за о.с.з. на 21.11.2019 г. По делото са насрочени две с.з. и
е приключено с протоколно определение № 299/13.01.2020 г. Заверен препис
от определението е изпратен на Бюро съдимост при РС-Благоевград на
21.01.2020 г.
НЧХД № 1684/2019 г. Делото е образувано на 12.09.19 г. по тъжба с пр.
осн. чл. 146, ал. 1, пр. 1 от НК вр. чл. 148, ал. 1, т. 1 от НК. Протоколът за
избор на съдия-докладчик е от същата дата. С разпореждане от 19.09.2019 г.
частната тъжба е оставена без движение и на тъжителят са дадени указания да
отстрани нередовностите. Съобщението е получено на 24.09.2019 г. С молба
от 30.09.2019 г. ч.т. е отстранил нередовностите. С разпореждане от
02.10.2019 г., делото е насрочено за разглеждане в открито с.з. на 28.10.2019
г. По делото са насрочени четири съдебни заседания – 28.10.19 г., 28.11.19 г.,
16.01.20 г. и 17.02.20 г. В първите три с.з. ход на делото е даван. На
14.02.2020 г. е депозирана молба от защитника на подсъдимата, с искане за
57

отлагане на с.з. на 17.02.20 г. поради сл.ангажимент и възможност за
постигане на споразумение между страните. Делото е приключено в с.з. с
протоколно определение №1675 от 20.02.20 г., с което НП е прекратено,
породи постигнато помирение между страните и оттегляне на тъжбата.
НАХД № 2034/2019 г. е образувано на 07.11.2019 г., изпратено по
подсъдност от РС – Кюстендил. Жалба срещу НП изд. от директора на
Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“. Протоколът за избор на
съдия-докладчик е от същата дата. С разпореждане от 18.11.2019 г. делото е
насрочено за открито съдебно заседание на 16.12.2019 г. Приключено е с
Решение № 73 от 06.01.2020 г., с което НП е отменено. Срещу решението е
подадена касационна жалба на 22.01.2020 г. Административен съд –
Благоевград, с Решение № 729 от 01.06.2021 г. по КНАХД №84/2020 г.,
оставя в сила решението на РС- Благоевград.
НОХД № 2144/2019 г. е образувано на 27.11.2019 г. с внесен от РП Благоевград ОА срещу един подсъдим за извършено престъпление по чл. 206,
ал. 2 във вр. с ал. 1 от НК. Протоколът за избор на съдия докладчик е от
същата дата. С разпореждане от 12.12.2019 г. делото е насрочено за
разпоредително заседание на 23.01.2020 г. На тази дата ход на делото е даден,
съдът е определил производството да продължи по реда на гл. 27 от НПК и
с.з. е отложено и насрочено за 03.02.2020 г. Делото е приключено с Присъда
№ 992 от 03.02.2020 г. Копие от мотивите са изпратени на подсъдимия на
19.02.2020 г.
НОХД № 2117/2019 г. е образувано на 21.11.2019 г. с внесен от РП Благоевград ОА срещу един подсъдим за извършено престъпление по чл. 195,
ал. 1, т. 7 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 28, ал. 1 от НК вр. чл. 26, ал. 1 от НК.
Протоколът за избор на съдия докладчик е от същата дата. С разпореждане от
09.12.2019 г. делото е насрочено за разпоредително заседание на 20.01.2020 г.
На тази дата ход на делото е даден, съдът е определил производството да
продължи по реда на гл. 27 от НПК и с.з. е отложено и насрочено за
31.01.2020 г. Делото е приключено с присъда № 960 от 31.01.2020 г. Копие от
мотивите са изпратени на РП-Благоевград на 17.02.2020 г. Присъдата е
потвърдена от Окръжен съд – Благоевград с Решение № 903330 от 23.07.2020
г. по ВНОХД №119/2020 г.
НОХД № 403/2019 г. е образувано на 01.03.2019 г. с внесен от РП Благоевград ОА срещу един подсъдим за извършено престъпление по чл.
343б, ал. 1 от НК. Протоколът за избор на съдия докладчик е от същата дата.
С разпореждане от 14.03.2019 г. делото е насрочено за разпоредително
заседание на 15.04.2019 г. На тази дата ход на делото не е даден по причина,
че защитника на подсъдимият е сл.ангажиран. Делото е отложено и
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насрочено за 13.05.2019 г. На тази дата ход на делото е даден и съдът е
разпоредил, производството по делото да продължи по общия ред. По делото
са насрочени още четири съдебни заседания – 10.06.2019 г., 16.09.2019 г.,
17.10.2019 г. и 21.11.2019 г. Делото е приключено с присъда № 11022 от
21.11.2019 г. Копие от мотивите са изпратени на РП-Благоевград на
09.12.2019 г. Присъдата е потвърдена от Окръжен съд – Благоевград с
Решение № 1521 от 28.04.2020 г. по ВНОХД №493/2019 г.
НОХД № 661/2019 г. е образувано на 08.04.2019 г. с внесен от РП Благоевград ОА срещу един подсъдим за извършено престъпление по чл. 313,
ал. 1, пр. 1 от НК. Протоколът за избор на съдия докладчик е от същата дата.
С разпореждане от 15.04.2019 г. делото е насрочено за разпоредително
заседание на 16.05.2019 г. На тази дата ход на делото не е даден по причина,
че подсъдимият не се е явил, редовно призован. Делото е отложено и
насрочено за 10.06.2019 г. На тази дата ход на делото е даден и съдът е
разпоредил, производството по делото да продължи по реда на гл. 28 от НПК.
По делото са насрочени още пет съдебни заседания – 20.06.2019
г.(пренасрочено), 15.07.2019 г., 16.09.2019 г. (ход на делото не е даден по
уважителни причини), 14.10.2019 г. (пренасрочено по молба на адвоката) и
07.10.2019 г. Делото е приключено с Решение № 9347 от 07.10.2019 г., с което
обв. е признат за виновен и освободен от наказателна отговорност с налагане
на админ.наказание.
НЧХД № 1805/2019 г. Делото е образувано на 01.10.19 г. по тъжба с пр.
осн. чл. 130, ал. 1 от НК. Протоколът за избор на съдия-докладчик е от същата
дата. С разпореждане от 10.10.2019 г. делото е насрочено за разглеждане в
открито с.з. на 31.10.2019 г. По делото са насрочени 13 съдебни заседания –
31.10.19 г., 18.11.19 г., 16.12.19 г., 06.02.20 г., 27.02.20 г., 18.05.20 г., 29.05.20
г., 26.06.20 г., 06.08.20 г., 01.10.20 г., 19.11.20 г., 21.12.20 г. и 22.01.20 г.
Делото е приключено с Присъда № 90539 от 22.01.2021 г. Присъдата е
потвърдена от Окръжен съд – Благоевград с Решение № 129 от 28.06.2021 г.
по ВЧНД №239/21 г.
НАХД № 1430/2019 г. е образувано на 05.08.2019 г. Жалба срещу НП
изд. от директор на РД по горите - Благоевград. Протоколът за избор на съдия
докладчик е от същата дата. С разпореждане от 23.08.2019 г. делото е
насрочено за открито съдебно заседание на 03.10.2019 г. По делото са
насрочени и проведени три съдебни заседания – 03.10.19 г., 31.10.19 г. и
28.11.19 г. Приключено е с Решение № 12249 от 30.12.2019 г., с което НП е
отменено. Срещу решението е подадена касационна жалба на 23.01.2020 г.
Административен съд – Благоевград, с Решение № 798 от 12.06.2020 г. по
КНАХД № 91/2020 г., оставя в сила решението на РС- Благоевград.
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НЧХД № 1227/2019 г. Делото е образувано на 04.07.19 г. по тъжба с пр.
осн. чл. 148, ал. 2 вр. ал. 1, т. 1 и т. 3, пр. 1 вр. чл. 147, ал. 1 от НК вр. чл.26 от
НК. Протоколът за избор на съдия-докладчик е от същата дата. С
разпореждане от 05.08.2019 г. делото е насрочено за разглеждане в открито
с.з. на 26.09.2019 г. По делото са насрочени 11 съдебни заседания, както
следва: 26.09.19 г., 31.10.19 г., 08.11.19 г. (пренасрочено по молба на
повереника на ч.т.), 05.12.19 г. (пренасрочено по молба за отлагане от ч.т.),
09.12.19 г., 30.01.20 г. (ход на делото не даден, поради неявяване по
здравословни причини на адвоката на ч.т.), 12.03.20 г. (пренасрочено във вр. с
Заповед №171/10.03.20 г. на председателя на РС, с цел ограничаване на
разпространението на covid 19), 30.04.20 г. (пренасрочено във вр. с Заповед
№171/10.03.20 г. на председателя на РС), 28.05.20 г. (ход на делото не даден,
поради неявяване на адв. на ч.т.), 25.06.20 г., 17.08.20 г. (пренасрочено по
молба за отлагане от адв. на подсъдимото лице) и 16.09.20 г. Делото е
приключено с протоколно определение от 16.09.20 г., с което НП е
прекратено с постигната между страните спогодба.
2020 г.
НАХД № 595/2020 г. Делото е образувано на 05.05.2020 г. по реда на
чл. 78а от НК. Протоколът за избор на съдия – докладчик от същата дата. С
разпореждане от 13.05.2020 г., делото е насрочено за разглеждане в о.с.з. на
15.06.2020 г. На тази дата ход на делото не е даден, като е уважена молба на
адвоката на подсъдимия, че е сл. ангажирана. Съдебното заседание е
отложено за 20.07.2020 г. Делото е приключено с Решение № 5900 е от
20.07.2020 г. Копие от мотивите са изпратени на РП – Благоевград на
04.08.2020 г.
НАХД № 931/2020 г. Делото е образувано на 29.06.2020 г. по реда на
чл. 78а от НК. Протоколът за избор на съдия – докладчик от същата дата. С
разпореждане от 02.07.2020 г., делото е насрочено за разглеждане в о.с.з. на
27.07.2020 г. По делото са насрочени три съдебни заседания. Делото е
приключено с Решение № 907752 е от 05.10.2020 г. Копие от мотивите са
изпратени на РП – Благоевград на 20.10.2020 г.
НАХД № 1404/2020 г. е образувано на 23.09.2020 г. по жалба срещу НП
изд. от директор офис на ТД на НАП - Благоевград. Протоколът за избор на
съдия-докладчик е от същата дата. С разпореждане от 01.10.2020 г. делото е
насрочено за открито съдебно заседание на 02.11.2020 г. Приключено е с
Решение № 909333 от 02.12.2020 г., с което НП е отменено. Срещу решението
е подадена касационна жалба на 15.12.2020 г. Административен съд –
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Благоевград, с Решение № 681 от 14.04.2021 г. по КНАХД №53/2021 г.,
оставя в сила решението на РС- Благоевград.
НАХД № 1480/2020 г. Делото е образувано на 06.10.2020 г. по реда на
чл. 78а от НК. Протоколът за избор на съдия – докладчик е от същата дата. С
разпореждане от 12.10.2020 г., делото е насрочено за разглеждане в о.с.з. на
06.11.2020 г. По делото са насрочени две съдебни заседания. Делото е
приключено с Решение № 909447 е от 07.12.2020 г. Копие от мотивите са
изпратени на обв. лице на 23.12.2020 г.
ЧНД № 1572/2020 г. Делото е образувано на 21.10.2020 г.
Производство по реда на чл. 72, ал. 1 от НПК. Внесено искане от РПБлагоевград на за налагане на обезпечителна мярка за отнемането на вещи в
полза на държавата по ДП № 78523П-454/2020 г. по описа на 02 РУ
Благоевград. Протокол за избор на съдия - докладчик – 21.10.2020 г. – на
дежурен съдия Приключено с протоколно определение от з.с.з. от 21.10.2020
г. Заверен препис от определението е изпратен на РП – Благоевград на
17.11.2020 г.
ЧНД № 135/2020 г. Делото е образувано на 24.01.2020 г. Производство
по чл. 64 от НПК – задържане под стража в ДП. Внесено искане от РПБлагоевград на осн. чл. 64, ал. 1 от НПК. Протокол за избор на съдия докладчик – 24.01.2020 г. – на дежурен съдия Приключено с определение №
744 от 24.01.2020 г. Срещу определението е подадена частна жалба на
27.01.2020 г. ОС – Благоевград, с протоколно определение № 441 от
30.01.2020 г. по ВЧНД № 36/20 г., потвърждава определението на РСБлагоевград.
ЧНД № 460/2020 г. Делото е образувано на 08.04.2020 г. производство
по чл. 243, ал. 4 от НПК. Жалба от Р.К. и Н.К. срещу постановление за
прекратяване на НП по ДП № 1899ЗМ 563/19 г. по описа на 01 РУБлагоевград. Протокол за избор на докладчик - 08.04.2020 г. С разпореждане
от 23.04.2020 г. жалбата е оставена без движение и е предоставен срок на
жалбоподателите да представят жалба, съобразена с изискванията на чл. 320,
ал. 3 от НПК. Нова жалба е депозирана на 23.04.2020 г. Делото е приключено
в з.с.з. на 07.05.2020 г. с определение № 3722, с което е потвърдено
постановлението на РП-Благоевград. Съобщението до РП-Благоевград е
получено на 14.05.2020 г. Срещу определението е подадена частна жалба на
01.06.2020 г. ОС – Благоевград, с протоколно определение № 2520 от
11.06.2020 г. по ВЧНД № 170/20 г., потвърждава определението на РСБлагоевград.
НЧХД № 1700/2020 г. Делото е образувано на 20.11.20 г. по тъжба с пр.
осн. чл. 130, ал. 2 от НК във вр. с чл. 84 - 88 от НПК. Протоколът за избор на
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съдия-докладчик е от същата дата. С разпореждане от 01.12.2020 г. частната
тъжба е оставена без движение и на тъжителят са дадени указания да
отстрани нередовностите. Съобщението е получено на 07.12.2020 г. С молба
от 11.12.2020 г. ч.т. е представил поправен, съгласно указанията тъжба. С
разпореждане от 16.12.2020 г., делото е насрочено за разглеждане в открито
с.з. на 07.01.2021 г. По делото са насрочени четири съдебни заседания –
07.01.21 г., 15.01.21 г., 22.02.21 г. и 25.03.21 г. В първите три с.з. ход на
делото е даван. Делото е приключено в з.с.з. с протоколно определение
№92666 от 24.03.21 г., с което НП е прекратено, породи депозирана молба от
частния тъжител на 23.03.21 г., с която е оттеглил подадената тъжба и
предявения гр.иск, и е направил искане за прекратяване на производството по
делото.
НАХД № 1463/2020 г. е образувано на 02.10.2020 г. по жалба срещу НП
изд. от директор на РД „АА“ София. Протоколът за избор на съдия-докладчик
е от същата дата. С разпореждане от 07.01.2021 г. делото е насрочено за
открито съдебно заседание на 08.02.2021 г. Приключено е с Решение № 92076
от 08.03.2021 г., с което НП е потвърдено.
НОХД № 172/2020 г. е образувано на 30.01.2020 г. с внесен от РП Благоевград ОА срещу един подсъдим за извършено престъпление по чл. 195,
ал. 1, т. 7 от НК вр. чл. 194, ал. 1 от НК вр. с чл. 28, ал. 1 и вр. чл. 63, ал. 1, т. 3
от НК. Протоколът за избор на съдия докладчик е от същата дата. С
разпореждане от 10.02.2020 г. делото е насрочено за разпоредително
заседание на 09.03.2020 г. На тази дата ход на делото е даден и с.з. е отложено
за разглеждане по реда на гл. 27 от НПК при закрити врати (на осн. чл. 391,
ал. 1 от НПК) на 17.03.20 г. Във вр. с епидемиологичната обстановка с.з. е
пренасрочено за 14.05.2020 г. Делото е приключено с Присъда №3837 от
14.05.2020 г. Копие от мотивите са изпратени на РП – Благоевград на
26.05.2020 г.
НОХД № 1061/2020 г. е образувано на 21.07.2020 г. с внесен от РП Благоевград ОА срещу един подсъдим за извършено престъпление по чл.
354а, ал. 3, пр. 2, т. 1 от НК. Протоколът за избор на съдия докладчик е от
същата дата. С разпореждане от 30.07.2020 г. делото е насрочено за
разпоредително заседание на 27.08.2020 г. На тази дата ход на делото е даден
и с.з. е отложено за разглеждане по общия ред на 05.10.20 г. В това с.з.
подсъдимият и защитника правят искане производството по делото да
протече по реда на съкратеното съдебно следствие. Делото е приключено с
Присъда № 907748 от 05.10.2020 г. Копие от мотивите са изпратени на РП –
Благоевград на 21.10.2020 г.
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НОХД № 740/2020 г. е образувано на 02.06.2020 г. с внесен от РП Благоевград ОА срещу един подсъдим за извършено престъпление по чл. 316
във вр. с чл. 308, ал. 2 в с ал. 1 от НК. Протоколът за избор на съдия
докладчик е от същата дата. С разпореждане от 03.07.2020 г. делото е
насрочено за разпоредително заседание на 27.07.2020 г. На тази дата ход на
делото не е даден, поради нередовно връчени съдебни книжа и с.з. е отложено
за 30.07.20 г. В това с.з. ход на делото е даден и с.з. е отложено за
разглеждане по общия ред на 26.08.2020 г. На тази дата ход на делото не е
даден, поради неявяване на подсъдимия и защитник, които са съобщили, че
ще закъснеят по уважителни причини. Следващо с.з. е насрочено за
01.10.2020 г. На тази дата ход на делото е даден и с.з. е отложено и насрочено
за 05.11.2020 г. Делото е приключено с Присъда № 908627 от 05.11.2020 г.
Копие от мотивите са изпратени на РП – Благоевград на 08.12.2020 г.
Присъдата е потвърдена от Окръжен съд – Благоевград с Решение №105 от
08.06.2021 г. по ВНОХД № 75/2021 г.;
СЪДИЯ КРИСТИНА ПАНКОВА
2019 г.
НОХД № 299/2019 г.- Делото е образувано на 13.02.2019 г. по ОА на
РП – Благоевград срещу едно лице за престъпление по чл. 196, ал.1 от НК. С
разпореждане от закрито заседание от 20.02.2019 г., делото е насрочено за
разпоредително заседание за 20.03.2019 г. Тогава е отложено за разглеждане
по общия ред за 19.04.2019 г. На тази дата е даден ход на делото и е отложено
за събиране на доказателства за 31.05.2019 г. Не е даден ход и делото е
отложено за 14.06.2019 г. Тогава е даден ход и делото е отложено за
събиране на доказателства – за 10.07.2019 г. На тази дата следва ново
отлагане за събиране на доказателства – за 20.08.2019 г. Следва ново отлагане
за 23.08.2019 г. Тогава делото е приключило с присъда от същата дата.
Мотивите към нея са предадени в срок;
НОХД № 460/2019 г.- Делото е образувано на 11.03.2019 г. по ОА на
РП – Благоевград, срещу едно лице за престъпление по чл. 343 б, ал.3 от НК.
С разпореждане от закрито заседание от 18.03.2019 г., делото е насрочено за
разпоредително заседание за 19.04.2019 г. Тогава е даден ход на делото и то е
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отложено за разглеждане по общия ред за 10.05.2019 г. На тази дата е
разгледано и отново отложено – за събиране на доказателства – за 07.06.2019
г. Тогава е разгледано по същество и приключило с присъда. Мотивите към
нея са предадени в срок;
НОХД № 1083/2019 г.- Делото е образувано на 06.06.2019 г. по ОА на
РП – Благоевград срещу едно лице за престъпление по чл. 235, ал.6 и по чл.
270, ал. 1 от НК. С разпореждане от закрито заседание от 10.06.2019 г., делото
е насрочено за разпоредително заседание за 10.07.2019 г. С разпореждане от
19.06.2019 г. е пренасрочено за 11.07.2019 г. На тази дата делото е отложено
за разглеждане по общия ред за 27.09.2019 г. Тогава е даден ход на делото и е
отложено за събиране на доказателства за 15.11.2019 г. Следва ново отлагане
за 17.12.2019 г. На тази дата е отложено за 31.01.2020 г. Тогава е даден ход на
делото и също е отложено за събиране на доказателства за 26.02.2020 г. На
тази дата делото е приключило с присъда. Мотивите към нея са предадени В
срок;
НАХД № 94/2019 г.- Делото е образувано на 15.01.2019 г. по жалба
срещу НП на ВИД Председателя на ДАМТН – Благоевград. В разпоредително
заседание от 16.01.2019 г. жалбата е насрочена за разглеждане за 01.02.2019 г.
Тогава е даден ход и делото е обявено за решаване. Решението е от
20.02.2019 г.
НАХД № 253/2019 г.- Делото е образувано на 07.02.2019 г. по жалба
срещу НП на зам. кмета на Община – Благоевград. В разпоредително
заседание от 11.02.2019 г. жалбата е насрочена за разглеждане за 01.03.2019 г.
Тогава е даден ход и делото е обявено за решаване. Решението е от
26.03.2019 г.
НАХД № 404/2019 г.- Делото е образувано на 05.03.2019 г. по жалба
срещу НП на директора на областна дирекция по безопасност на храните –гр.
Благоевград. В разпоредително заседание от 07.03.2019 г. жалбата е
насрочена за разглеждане за 03.04.2019 г. Тогава е даден ход и делото е
отложено за събиране на доказателства за 24.04.2019 г. На тази дата е
разгледано и решено.
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НАХД № 281 /2019 г.- Делото е образувано на 11.02.2019 г. по
постановление на РП - Благоевград по чл. 78 а НК. С разпореждане от
12.02.2019 г. делото е насрочено за 08.03.2019 г. На тази дата е даден ход на
делото и е решено. Мотивите са предадени в срок;
НАХД № 1237 /2019 г.- Делото е образувано на 05.07.2019 г. по
постановление на РП - Благоевград по чл. 78 а НК. С разпореждане от
11.07.2019 г. делото е насрочено за 25.09.2019 г. На тази дата е даден ход на
делото и е решено. Мотивите са предадени на в срок;
НАХД № 1999 /2019 г.- Делото е образувано на 01.11.2019 г. по
постановление на РП - Благоевград по чл. 78 а НК. С разпореждане от
05.11.2019 г. делото е насрочено за 29.11.2019 г. На тази дата е даден ход на
делото и е решено. Мотивите са предадени в срок.
ЧНД № 227/2019 г.- Делото е образувано на 05.02.2019 г. по жалба
срещу постановление за прекратяване на наказателно производство от
прокурор от РП – Благоевград. На 20.02.2019 г., в закрито заседание, делото е
приключило с определение.
ЧНД № 364/2019 г.- Делото е образувано на 25.02.2019 г. по
предложение на прокурор от РП- гр. Благоевград с искане за групиране на
наказанията. В закрито заседание от 26.02.2019 г., делото е насрочено за
разглеждане на 15.03.2019 г. На тази дата е проведено заседание и не е даден
ход. Отложено е за 10.04.2019 г. Тогава също не е даден ход и следва отлагане
за 24.04.2019 г. Следва ново отлагане за 17.05.2019 г. Даден е ход на
съдебното следствие и делото е отложено за събиране на доказателства – за
05.06.2019 г. и делото е приключило с определение.
ЧНД № 1651/2019 г.- Делото е образувано на 09.09.2019 г. по искане
на прокурор от РП- гр. Благоевград за вземане на мярка за неотклонение
„ Задържане под стража „ на обвиняем. Искането е разгледано в същия ден и
приключено с определение. Мотивите са от 10.09.2019 г.
НЧХД № 1152/2019 г. – Делото е образувано на 21.06.2019 г. по частна
тъжба срещу едно лице за престъпление по чл. 130, ал. 1 НК. В закрито
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заседание от 25.06.2019 г., с определение, е даден ход на тъжбата и същата е
насрочена за разглеждане на 17.07.2019 г. Тогава е даден ход и делото е
отложено за по-късно на същата дата с възможност за страните да сключат
спогодба. Тогава е даден ход и с определение производството е прекратено,
поради това, че страните са се спогодили.
НЧХД № 2271/2019 г. – Делото е образувано на 20.12.2019 г. по частна
тъжба срещу едно лице за престъпление по чл. 130, ал. 1 НК. В закрито
разпоредително заседание от 23.12.2019 г. делото е оставено без движение. В
следващо закрито заседание от 21.01.2019 г., с определение, е даден ход на
тъжбата и същата е насрочена за разглеждане на 12.02.2018 г. Тогава не е
даден ход и делото е отложено за 18.03.2019 г. Пренасрочено за
22.04.2019 г., поради епидемиологичната обстановка в страната. По същите
причини е пренасрочено за 05.06.2019 г. На тази дата не е даден ход и е
пренасрочено за 01.07.2019 г. Тогава отново е даден ход и е отложено за
събиране на доказателства – за 29.07.2019 г. Следва даване на ход и отлагане
за 16.09.2019 г. На тази дата отново е даден ход и делото е отложено за
14.10.2019 г. Следва ново отлагане за 11.11.2019 г. – за изготвяне на СМЕ. В
това заседание делото е приключило с присъда. Мотивите са предадени в
срок;

2020 г.
НОХД № 144/2020 г.- Делото е образувано на 27.01.2020 г. по ОА на
РП – Благоевград срещу едно лице за престъпление по чл. 196, ал.1 от НК. С
разпореждане от закрито заседание от 04.02.2020 г., делото е насрочено за
разпоредително заседание за 28.02.2020 г. Тогава е даден ход на делото и то е
отложено за разглеждане по общия ред за 12.03.2019 г. С разпореждане т
16.03.2020 г. делото е пренасрочено за 22.04.2020 г. – поради
епидемиологичната обстановка в страната. По същите причини следва ново
отлагане – за 03.06.2020 г. На тази дата е даден ход на делото и то е
продължило по съкратено съдебно следствие като е приключило с присъда от
същата дата. Мотивите към нея са предадени в срок;
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НОХД № 302/2020 г.- Делото е образувано на 26.02.2020 г. по ОА на
РП – Благоевград, срещу едно лице за престъпление по чл. 195, ал.1 от НК. С
разпореждане от закрито заседание от 27.02.2020 г., делото е насрочено за
разпоредително заседание за 20.03.2020 г. С разпореждане от 16.03.2020 г.,
поради епидемиологичната обстановка в страната, делото е пренасрочено за
24.04.2020 г. на 10.04.2020 г. следва ново пренасрочване, поради същите
причини, за 03.06.2020 г. Тогава е даден ход на делото и то е отложено за
разглеждане по общия ред за 12.06.2020 г. Тогава е разгледано по същество и
приключило с присъда. Мотивите към нея са предадени в срок;
НОХД № 861/2020 г.- Делото е образувано на 17.06.2020 г. по ОА на
РП – Благоевград срещу едно лице за престъпление по чл. 194, ал.1 от НК. С
разпореждане от закрито заседание от 22.06.2020 г., делото е насрочено за
разпоредително заседание за 22.07.2020 г. На тази дата не е даден ход на
делото и е отложено за 28.08.2020 г. Тогава отново не е даден ход на делото и
е отложено за 02.10.2020 г. Следва ново отлагане за 22.10.2020 г. На тази дата
е даден ход на разпоредителното заседание и отложено за разглеждане за
18.11.2020 г. С разпореждане от 13.11.2020 г. делото е пренасрочено за
18.12.2020 г. Тогава е даден ход на делото и съдебното следствие и също е
отложено за събиране на доказателства за 29.01.2021 г. На тази дата е
продължило съдебното следствие и делото е отложено за 04.03.2021 г. В това
заседание делото е приключило с присъда. Мотивите към нея са предадени в
срок;
НАХД № 68/2020 г.- Делото е образувано на 14.01.2020 г. по жалба
срещу НП на началник отдел на „ Автомобилна администрация „ –
Благоевград. В разпоредително заседание от 20.01.2020 г. жалбата е
насрочена за разглеждане за 07.02.2020 г. С разпореждане от 23.01.2020 г.
делото е пренасрочено за 12.02.2020 г. Тогава е даден ход и делото е обявено
за решаване. Решението е от 05.03.2020 г.
НАХД № 208/2020 г.- Делото е образувано на 06.02.2020 г. по жалба
срещу НП на ТД на НАП – Благоевград. В разпоредително заседание от
10.02.2020 г. жалбата е насрочена за разглеждане за 06.03.2020 г. Тогава е
даден ход и делото е обявено за решаване. Решението е от 23.03.2020 г.
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НАХД № 216/2020 г.- Делото е образувано на 07.02.2020 г. по
постановление на РП - Благоевград по чл. 78 а НК. С разпореждане от
10.02.2020 г. делото е насрочено за 04.03.2020 г. На тази дата е даден ход на
делото и е решено. Мотивите са предадени в срок.
НАХД № 1049/2020 г.- Делото е образувано на 20.07.2020 г. по
постановление на РП - Благоевград по чл. 78 а НК. С разпореждане от
23.07.2020 г. делото е насрочено за 19.08.2020 г. На тази дата е даден ход на
делото и е отложено за 25.09.2020 г. Тогава също е даден ход и отново е
отложено за събиране на доказателства – за 21.10.2020 г. В това заседание,
поради неизготвена експертиза, следва ново отлагане – за 18.11.2020 г. С
разпореждане от закрито съдебно заседание от 13.11.2020 г., поради
епидемиологичната обстановка в страната, делото е пренасрочено за
04.12.2020 г. На тази дата е даден ход и делото е решено. Мотивите са
предадени в срок;
ЧНД № 844/2020 г.- Делото е образувано на 15.06.2020 г. по искане на
прокурор от РП – Благоевград за вземане на мярка за обезпечаване на вземане
в полза на държавата. На същата дата, в закрито заседание, делото е
приключило с определение.
ЧНД № 910/2020 г.- Делото е образувано на 25.06.2020 г. по
предложение на прокурор от РП - гр. Благоевград за прилагане на
принудителни медицински мерки. С разпореждане от закрито заседание от
същата дата, делото е насрочено за разглеждане на 29.06.2020 г. На тази дата
е проведено заседание и не е даден ход. Отложено е за по-късен час на същата
дата. Тогава е даден ход на съдебното следствие и делото е приключило с
определение.
ЧНД № 1436/2020 г.- Делото е образувано на 29.09.2020 г. по искане
на прокурор от РП- гр. Благоевград за вземане на мярка за неотклонение
„ Задържане под стража „ на обвиняем. Искането е разгледано в същия ден и
приключено с определение.
НЧХД № 19/2020 г. – Делото е образувано на 06.01.2020 г. по частна
тъжба срещу едно лице за престъпление по чл. 148, ал. 2 НК. В закрито
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заседание от 09.01.2020 г., с определение, е даден ход на тъжбата и същата е
насрочена за разглеждане на 05.02.2020 г. Тогава е даден ход и делото е
отложено за 18.03.2020 г., за събиране на доказателства. С разпореждане от
12.03.2020 г. , поради епидемиологичната обстановка в страната, делото е
пренасрочено за 22.04.2020 г. следва ново пренасрочване за 05.06.2020 г.,
поради същата причина. Тогава е даден ход на делото и е отложено за
събиране на доказателства за 03.07.2020 г. На тази дата е даден ход и делото е
отложено за 02.09.2020 г. Тогава не е даден ход и следва отлагане за
24.09.2020 г. С разпореждане ат 16.09.2020 г. делото е пренасрочено за
24.09.2020 г. Тогава е даден ход и делото е приключило с присъда. Мотивите
са предадени в срок;

ДЕЛА НА СЪДИЯ ВЛАДИМИР ПЕНЗОВ
2019 г.
НОХД № 159/2019 г.- Делото е образувано на 25.01.2019 г. по ОА на
РП – Благоевград срещу едно лице за престъпление по чл. 343 б, ал.3 от НК. С
разпореждане от закрито заседание от 28.01.2019 г., делото е насрочено за
разпоредително заседание за 21.02.2019 г. Тогава е отложено за 19.03.2019 г.
На тази дата е даден ход на делото и е отложено за разглеждане по общия ред
за 23.04.2019 г. даден е ход на делото и съдебното следствие. Отложено за
събиране на доказателства за 16..05.2019 г. На тази дата е даден ход и делото
е отложено за 30.05.2019 г. Тогава отново е даден ход и делото е отложено
за събиране на доказателства – за 25.06.2019 г. На тази дата е даден ход и на
съдебното следствие и делото е приключило с присъда от същата дата.
Мотивите към нея са предадени в срок;
НОХД № 264/2019 г.- Делото е образувано на 07.02.2019 г. по ОА на
РП – Благоевград, срещу едно лице за престъпление по чл. 195, ал.1 от НК. С
разпореждане от закрито заседание от 11.02.2019 г., делото е насрочено за
разпоредително заседание за 12.03.2019 г. Тогава не е даден ход на делото и
то е отложено за 28.03.2019 г. На тази дата отново не е даден ход и е
отложено за 16.05.2019 г. Следва даване ход на делото и отлагане за
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разглеждане по общия ред за 13.06.2019 г. Тогава не е даден ход и делото е
отложено за 11.07.2019 г. На тази дата е даден ход и делото е отложено за
събиране на доказателства – за 03.10.2019 г. Тогава не е даден ход на делото и
то е отложено за 07.11.2019 г. Отново не е даден ход и следва отлагане за
12.12.2019 г. На тази дата е даден ход и делото е отложено за
23.01.2020 г. Тогава също е даден ход и следва ново отлагане за
28.02.2020 г. Дава се ход и се отлага за събиране на доказателства – за
23.04.2020 г. Поради епидемиологичната обстановка в страната, с
разпореждане делото е пренасрочено за 09.06.2020 г. На тази дата не е даден
ход и делото е отложено за 19.06.2020 г. Следва даване ход на делото и
съдебното следствие, като е приключило с присъда. Мотивите към нея са
предадени в срок;
НОХД № 1720/2019 г.- Делото е образувано на 19.09.2019 г. по ОА на
РП – Благоевград срещу две лица за престъпление по чл. 227 б, ал.2 от НК. С
разпореждане от закрито заседание от 24.09.2019 г., делото е насрочено за
разпоредително заседание за 07.11.2019 г. На тази дата делото е отложено за
разглеждане по общия ред за 07.11.2019 г. Тогава е даден ход на делото и е
приключило с присъда. Мотивите към нея са предадени на в срок.
НАХД № 380/2019 г.- Делото е образувано на 27.02.2019 г. по жалба
срещу НП на ТД на НАП – гр. София. В разпоредително заседание от
08.03.2019 г. жалбата е насрочена за разглеждане за 16.04.2019 г. Тогава е
даден ход и делото е отложено за 14.05.2019 г. На тази дата делото отново е
отложено за събиране на доказателства – за 11.06.2019 г. Тогава следва ново
отлагане – за 13.08.2019 г. В това заседание делото е обявено за решаване.
Решението е от 16.08.2019 г.
НАХД № 843/2019 г.- Делото е образувано на 02.05.2019 г. по жалба
срещу НП на началник група към ОДМВР – Благоевград. В разпоредително
заседание от 07.05.2019 г. жалбата е насрочена за разглеждане за 11.06.2019 г.
Тогава е даден ход и делото е отложено за 11.07.2019 г. На тази дата следва
ново отлагане – за 13.08.2019 г. Тогава делото отново се отлага за събиране на
доказателства – за 10.09.2019 г. Следва отлагане за 17.09.2019 г. Ново
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отлагане - за 02.10.2019 г., когато делото е обявено за решаване. Решението е
от 14.10.2019 г.
НАХД № 1164/2019 г.- Делото е образувано на 24.06.2019 г. по жалба
срещу НП на началник група към ОДМВР – Благоевград. В разпоредително
заседание от същата дата жалбата е насрочена за разглеждане за 11.07.2019 г.
Тогава е даден ход и делото е разгледано и обявено за решаване. Решението е
т 18.07.2019 г.
НАХД № 1117 /2019 г.- Делото е образувано на 14.06.2019 г. по
постановление на РП - Благоевград по чл. 78 а НК. С разпореждане от
17.06.2019 г. делото е насрочено за 04.07.2019 г. На тази дата е даден ход на
делото и е решено. Мотивите са предадени в срок.
НАХД № 1694 /2019 г.- Делото е образувано на 13.09.2019 г. по
постановление на РП - Благоевград по чл. 78 а НК. С разпореждане от
19.09.2019 г. делото е насрочено за 15.10.2019 г. На тази дата не е даден ход
на делото и същото е отложено за 19.11.2019 г. Тогава също не е даден ход и
следва отлагане на делото – за 26.11.2019 г. В това заседание е даден ход и
делото е решено. Мотивите са предадени в срок.
НАХД № 1749 /2019 г.- Делото е образувано на 26.09.2019 г. по
постановление на РП - Благоевград по чл. 78 а НК. С разпореждане от
27.09.2019 г. делото е насрочено за 18.10.2019 г. На тази дата е даден ход на
делото и е решено. Решението е изготвено в тридесетдневен срок.
ЧНД № 1927/2019 г.- Делото е образувано на 23.10.2019 г. по
предложение на прокурор от РП- гр. Благоевград с искане за групиране на
наказанията. В закрито заседание от 28.02.2019 г., делото е насрочено за
разглеждане на 26.11.2019 г. На тази дата е проведено заседание и е даден
ход на съдебното следствие и делото е приключило с определение.
ЧНД № 2100/2019 г.- Делото е образувано на 20.11.2019 г. по
предложение на прокурор от РП- гр. Благоевград с искане за групиране на
наказанията. В закрито заседание от 25.11.2019 г., делото е насрочено за
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разглеждане на 12.12.2019 г. На тази дата е проведено заседание и е даден
ход на съдебното следствие, като делото е приключило с определение.
ЧНД № 2260/2019 г.- Делото е образувано на 19.12.2019 г. по молба за
реабилитация. С разпореждане от 20.12.2019 г. делото е внесено за
разглеждане и насрочено за 28.01.2020 г. На тази дата е даден ход и делото е
отложено за събиране на доказателства – за 27.02.2020 г. Тогава е проведено
заседание и е даден ход на съдебното следствие, като делото е приключило с
определение.
НЧХД № 348/2019 г. – Делото е образувано на 21.02.2019 г. по частна
тъжба срещу едно лице за престъпление по чл. 148, ал. 1 НК. В закрито
заседание от 25.04.2019 г., с определение, е даден ход на тъжбата и същата е
насрочена за разглеждане на 12.02.2018 г. с разпореждане, определение, е
даден ход на тъжбата и същата е насрочена за разглеждане на
23.05.2019 г. Тогава не е даден ход и делото е отложено за 14.06.2019 г. На
тази дата отново не е даден ход на делото и същото е насрочено за 04.07.2019
г. Тогава е даден ход на делото и на съдебното следствие и е отложено за
събиране на доказателства – за 10.09.2019 г. На тази дата следва ново
отлагане – за 17.10.2019 г. Отново отложено – за 15.11.2019 г. Тогава, с
определение, производството е прекратено частично. С разпореждане от
закрито съдебно заседание от 26.02.2020 г. е насрочено заседание за
17.03.2020 г. – по отношение на останалата част от тъжбата. С ново
разпореждане от 16.03.2020 г., поради епидемиологичната обстановка в
страната, делото е пренасрочено за 14.04.2020 г. Следва ново пренасрочване,
по същите причини, за 14.05.2020 г. Тогава е даден ход на делото и на
съдебното следствие, като делото е приключило с присъда. Мотивите са
предадени на в срок.
НЧХД № 1378/2019 г. – Делото е образувано на 29.07.2019 г. по частна
тъжба срещу едно лице за престъпление по чл. 81 НК. В закрито
разпоредително заседание от 20.08.2019 г. делото е оставено без движение. В
следващо закрито заседание от 25.09.2019 г. делото отново е оставено без
движение. С определение от 23.10.2019 г., наказателното производство е
прекратено, поради неотстраняване на недостатъците в тъжбата.
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2020 г.
НОХД № 175/2020 г.- Делото е образувано на 31.01.2020 г. по ОА на
РП – Благоевград срещу едно лице за престъпление по чл. 195, ал.1 от НК. С
разпореждане от закрито заседание от 03.02.2020 г., делото е насрочено за
разпоредително заседание за 17.03.2020 г. С ново разпореждане от 16.03.2000
г. делото е пренасрочено за 14.4.2020 г., поради епидемиологичната
обстановка в страната. Следва ново пренасрочване за 28.05.2020 г., поради
същата причина. Тогава е даден ход на делото и то е отложено за същия ден, с
оглед одобряване на споразумение между РПБлагоевград и подсъдимия.
С определение делото е приключило;
НОХД № 1487/2020 г.- Делото е образувано на 07.10.2020 г. по ОА на
РП – Благоевград, срещу едно лице за престъпление по чл. 227 б, ал.2 от НК.
С разпореждане от закрито заседание от 15.10.2020 г., делото е насрочено за
разпоредително заседание за 01.12.2020 г. Тогава е даден ход на делото и то е
отложено за същия ден, с оглед продължаване на производството по глава 28
от НПК. Отново е даден ход и съдът е постановил решението си. Мотивите
към него са предадени в срок.
НАХД № 573/2020 г.- Делото е образувано на 28.04.2020 г. по жалба
срещу НП на директора към ОДМВР – Благоевград. В разпоредително
заседание от 29.04.2020 г. жалбата е насрочена за разглеждане за 18.06.2020 г.
Тогава е даден ход и делото е отложено за 16.07.2020 г. На тази дата делото е
обявено за решаване. Решението е от 05.08.2020 г.
НАХД № 1617/2020 г.- Делото е образувано на 29.10.2020 г. по жалба
срещу електронен фиш на ОДМВР – Благоевград. В разпоредително
заседание от 01.12.2020 г. жалбата е насрочена за разглеждане за 15.12.2020 г.
Тогава е даден ход и делото е обявено за решаване. Решението е от 29.12.2020
г.
НАХД № 1717/2020 г.- Делото е образувано на 25.11.2020 г. по жалба срещу
НП на РД“АА“ - София. В разпоредително заседание от
07.12.2020 г.
жалбата е насрочена за разглеждане за 19.01.2021 г. Тогава е даден ход и
делото е обявено за решаване. Решението е от 16.02.2021 г.
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НАХД № 95/2020 г.- Делото е образувано на 17.01.2020 г. по
постановление на РП - Благоевград по чл. 78 а НК. С разпореждане от
20.01.2020 г. делото е насрочено за 25.02.2020 г. На тази дата е даден ход и
делото е решено. Мотивите са предадени в срок.
НАХД № 225/2020 г.- Делото е образувано на 07.02.2020 г. по
постановление на РП - Благоевград по чл. 78 а НК. С разпореждане от
10.02.2020 г. делото е насрочено за 28.02.2020 г. На тази дата е даден ход и
делото е решено.
НАХД № 1798/2020 г.- Делото е образувано на 09.12.2020 г. по
постановление на РП - Благоевград по чл. 78 а НК. С разпореждане от
11.12.2020 г. делото е насрочено за 26.01.2020 г. На тази дата е даден ход на
делото и е решено.
ЧНД № 1089/2020 г.- Делото е образувано на 23.07.2020 г. по молба за
кумулиране и определяне на общо наказание. В разпоредително заседание от
27.07.2020 г. молбата е насрочена за разглеждане на 03.09.2020 г. На тази
дата делото е решено с определение. Мотивите са предадени в срок.
ЧНД № 1649/2020 г.- Делото е образувано на 06.11.2020 г. по
предложение на прокурор от РП - гр. Благоевград за определяне на едно общо
наказание, на основание чл. 306 ал. 1, т. 1 НПК. С разпореждане от закрито
заседание от 07.12.2020 г., делото е насрочено за разглеждане на 26.01.2021 г.
На тази дата е проведено заседание и не е даден ход. Отложено е за
26.02.2021 г. Тогава е даден ход и делото е приключило с определение.
Мотивите са предадени в срок
ЧНД № 1876/2020 г.- Делото е образувано на 30.12.2020 г. по молба за
кумулиране и определяне на общо наказание. В разпоредително заседание от
същата дата молбата е насрочена за разглеждане на 04.02.2021 г.
На
13.01.2021 г. делото е пренасрочено за 10.02.2021 г. Тогава делото е
приключено с определение.

ДЕЛА НА СЪДИЯ ЕКАТЕРИНА НИКОЛОВА
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2019 г.
НОХД № 1399/2019г. е образувано на 30.07.2019г. по внесен ОА срещу
едно лице за извършено престъпление по чл. 354а,ал.3,пр.2,т.1от НК. С
разпореждане от 31.07.2019г. делото е насрочено за разглеждане в съдебно
заседание на 05.08.2019г. В това съдебно заседание е даден ход на делото. За
събиране на доказателства делото е отложено за 05.08.2019г. от 15
часа,когато не е даден ход на делото. Проведени са още две съдебни
заседания на 06.08.2019г. и 12.08.2019г. Делото е приключено с присъда
постановена в съдебно заседание на 12.08.2019г. Мотивите са изготвени и
предадени в срок.
НОХД № 1640/2019г. е образувано на 04.09.2019г. по внесен ОА срещу
едно лице за извършено престъпление по чл.122, ал.1 от НК. С разпореждане
от 19.09.2019г. делото е насрочено за разглеждане в разпоредително
заседание на 15.10.2019г.,като на тази дата е даден ход на делото. След
приключване на разпоредителното заседание делото е насрочено незабавно за
разглеждане по реда на съкратеното съдебно следствие по реда на гл.27 от
НПК. Делото е приключено с присъда в това съдебно заседание Мотивите са
изготвени и предадени в срок.
НОХД № 1876/ 2019г. е образувано на 14.10.2019г. по внесен ОА
срещу едно лице за извършено престъпление по чл.194,ал.1,вр. с чл.26,ал.1 и
ал.4 от НК. С разпореждане от 16.10.2019г. делото е насрочено за провеждане
на разпоредително заседание на 29.10.2019г., когато е даден ход. Следващото
съдебно заседание е насрочено за 26.11.2019г.,когато е даден ход на делото за
събиране на доказателства. Проведени са още две открити съдебни заседания.
Делото е приключено с постановена присъда на 23.01.2020г.Мотивите са
изготвени и предадени в срок;
НЧХД № 719/2019г. е образувано на 12.04.2019г. по частна тъжба
срещу едно лице за извършено престъпление по чл.130,ал.1от НК. С
разпореждане от 07.05.2019г. делото е насрочено за 28.05.2019г.,като в това
съдебно заседание не е даден ход на делото. Следващото съдебно заседание е
проведено на 20.06.2019г.,когато е даден ход за събиране на доказателства. В
съдебно заседание на 02.09.2019г. делото е прекратено поради оттегляне на
тъжбата и постигнато споразумение между страните;
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НЧХД № 879/2019г. е образувано на 09.05.2019г. по частна тъжба
срещу едно лице за извършено престъпление по чл. 130,ал.1 от НК. С
разпореждане от 15.05.2019г. тъжбата е оставена без движение, като на
тъжителя е даден седмодневен срок за отстраняване на констатирани
нередовности в тъжбата. С разпореждане от 08.07.2019г. производството е
прекратено,като съдът е приел,че тъжбата е процесуално недопустима и
нередовност;
НАХД № 2173/2019г. е образувано на 03.12.2019г. по реда на чл.78а от
НК. С разпореждане от 10.12.2019г. делото е насрочено за разглеждане в
съдебно заседание на 14.01.2020г.,когато е даден ход на делото. В съдебно
заседание на 04.02.2020г. е даден ход на делото, ход по същество и съдебните
прения и е обявено за решаване. Решението е изготвено и обявено на
04.02.2020г. Мотивите към решението са изготвени в едномесечен срок;
НАХД № 2143 /2019г. е образувано на 27.11.2019г. по реда на чл.78а от
НК във връзка с извършено престъпление от едно лице по чл.343 от НК. С
разпореждане от 29.11.2019г. делото е насрочено за 17.12.2019г.,когато е
даден ход на делото, ход на съдебното следствие и съдебните прения.
Решението е изготвено и обявено същият ден. Мотивите към решението са
изготвени и предадени в едномесечен срок;
НАХД № 979 /2019г. е образувано на 23.05.2019г. по реда на чл.78а от
НК във връзка с извършено престъпление от едно лице по чл.308 от НК. С
разпореждане от 29.05.2019г. делото е насрочено за 13.06.2019г.,когато е
даден ход на делото, ход на съдебното следствие и съдебните прения.
Решението е изготвено и обявено същият ден. Мотивите към решението са
изготвени и предадени в едномесечен срок;
НАХД № 2150/2019г. е образувано на 27.11.2019г. по жалба срещу НП
на Председателя на комисията по регулиране на съобщенията.С разпореждане
от 29.11.2019г. делото е насрочено за 21.01.2020г.,когато е и обявено за
решаване.Решението е изготвено и обявено на 22.02.2019г.;
НАХД № 832/2019г. е образувано на 30.04.2019г. по жалба срещу НП
на НАП. С разпореждане от 07.05.2019г. делото е насрочено за разглеждане в
съдебно заседание на 11.06.2019г.,когато е даден ход на делото.За събиране
на доказателства делото е отложено за 25.06.2019г. Делото е приключено в
това съдебно заседание. Решението е изготвено и обявено на 25.07.2019г.;
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НАХД № 1344/2019г. е образувано на 23.07.2019г. по жалба срещу НП
на НАП. С разпореждане от 07.08.2019г. делото е насрочено за 24.09.2019г.,
когато е даден ход на делото и е обявено за решаване. Решението е изготвено
и обявено на 15.11.2019г.;
ЧНД № 2148/2019г. е образувано на 27.11.2019г. по чл.89 от НПК за
вземане на принудителни медицински мерки. С разпореждане от 29.11.2019г.
делото е насрочено за 10.12.2019г. Делото е разгледано и приключено с
постановено определение същият ден;
ЧНД №1129/2019г. е образувано на 18.06.2019г. по чл.306,ал.1,т.1 от
НПК и чл.23 и чл.25 от НК. С разпореждане от 19.06.2019г. делото е
насрочено за 02.07.2019г. По делото са проведени три открити съдебни
заседания при спазване на срока по чл.271,ал.10 от НПК.Делото е
приключено с определение постановено в съдебно заседание на 18.07.2019г.;
ЧНД № 2268/2019г. е образувано на 20.12.2019г. по 64 от НПК.
Определението с което е взета мярка за неотклонение е постановено веднага в
съдебното заседание;
2020 г.
НОХД № 1434/2020г. е образувано на 29.12.2020г. с внесен ОА срещу
две лице за извършено престъпление по чл.195,ал.1,т.,пр.1,т.4; по
чл.196,ал.1,т.2 от НК, вр. с чл.195,ал.1,т.3,пр.1,т.4 от НК. С разпореждане от
20.09.2020г. делото е насрочено за разглеждане в разпоредително заседание
на 15.10.2020г.,когато е даден ход на делото. След приключване на
разпоредителното заседание делото е отложено и насрочено за разглеждане
по общия ред на 06.11.2020г.По делото са проведени три броя открити
съдебни заседания при спазване на срока по чл.271,ал.10 от НПК. Делото е
приключено със споразумение в съдебно заседание проведено на 22.12.2020г.;
НОХД № 751/2020г. е образувано на 04.06.2020г. по внесен ОА срещу
едно лице за извършено престъпление по чл. 196,ал.1,т.1,вр. с чл.194,ал.1,вр. с
чл.29 от НК. С разпореждане от 05.06.2020г. делото е насрочено за
разглеждане в разпоредително съдебно заседание на 25.06.2020г. След
приключване на разпоредителното заседание делото е насрочено за
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разглеждане по реда на гл.27 от НПК за същият ден, когато е постановена и
присъдата. Мотивите са изготвени и предадени на …
НОХД № 1645/2020г. е образувано на 05.11.2020г. по внесен ОА срещу
едно лице за извършено престъпление по чл.343б,ал.1 от НК. С разпореждане
от 13.11.2020г. делото е насрочено за разглеждане в открито заседание на
12.01.2021г., когато е даден ход на делото. Делото е приключено в
следващото съдебно заседание проведено на 09.02.2021г. с присъда.
Мотивите са изготвени и предадени в срок от един месец;
НОХД № 692/2020г. е образувано на 22.05.2020г. по внесен ОА срещу
едно лице за извършено престъпление по чл.313 от НК. С разпореждане от
26.05.2020г. делото е насрочено за разглеждане в разпоредително заседание
на 23.06.2020г.,когато е даден ход на делото. От разпоредителното заседание
делото е насрочено за разглеждане по реда на гл.28 от НПК за същият ден,
когато и делото е приключено с постановена присъда.Подсъдимият е признат
за виновен по повдигнатото му обвинение и е освободен от наказателна
отговорност с прилагане на чл.78а от НК.;
НЧХД № 1196/2020г. е образувано на 12.08.2020г. С разпореждане от
24.08.2020г. тъжбата е оставена без движение. С разпореждане от 11.09.2020г.
и поправената тъжба е оставена без движение. С разпореждане от 29.09.2020г.
е даден ход на тъжбата, като делото е насрочено за разглеждане на
20.10.2020г.,когато е даден ход на делото. За събиране на доказателства
делото е отложено за 19.11.2020г.С разпореждане от 12.11.2020г. предвид
противоепидемичните мерки делото е пренасрочено за 14.01.2021г.,когато не
е даден ход на делото. За събиране на доказателства делото е отложено за
25.02.2021г. В това съдебно заседание е даден ход на делото и с оглед
постигнато споразумение между страните делото е прекратено;
НЧХД № 744/2020г. е образувано на 03.06.2020г. по частна тъжба с
правно основание чл.130,ал.1 от НК срещу две лица. С разпореждане от
05.06.2020г. тъжбата е оставена без движение. С друго разпореждане от
29.06.2021г. и поправената тъжба е оставена без движение. С разпореждане от
28.07.2020г. е даден ход на тъжбата и делото е насрочено за разглеждане в
съдебно заседание на 13.08.2020г. Проведени са шест съдебни заседания при
спазване на срока по чл.271,ал.10 от НПК. В съдебно заседание на
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09.03.2021г.производството по делото е прекратено поради неявяване на
тъжителката;
НАХД № 250/2020г. е образувано на 14.02.2020г. по жалба срещу НП
на началника на „Контрол по РПМ“ към АПИ София. С разпореждане от
17.02.2020г. делото е насрочено за 17.03.2020г. В последствие предвид
противоепидемичните мерки с разпореждане от 11.03.20г. делото е
пренасрочено за 23.04.2020г. Пак във вр. с противоепидемичните мерки
делото е пренасрочено за 21.05.2020г.,когато е даден ход на делото и е
обявено за решаване. Решението е изготвено и обявено на 19.06.2020г.;
НАХД № 753 /2020г. е образувано на 05.06.2020г. по реда на чл.78а от
НК. С разпореждане от 09.06.2020г. делото е насрочено за разглеждане в
съдебно заседание на 09.07.2020г.,като в това съдебно заседание е даден ход.
За събиране на доказателства делото е отложено за 03.09.2020г.,като в това
съдебно заседание е даден ход на делото, ход на съдебните прения и е
обявено за решаване. Решението е обявено същият ден,като мотивите към
него са изготвени и предадени в едномесечен срок;
НАХД № 86/2020г. е образувано на 15.01.2020г. по реда на чл.78а от
НК. С разпореждане от 17.01.2020г. делото е насрочено за разглеждане в
съдебно заседание на 06.02.2020г.,като в това съдебно заседание е даден ход.
За събиране на доказателства делото е отложено за 10.03.2020г.,като в това
съдебно заседание е даден ход на делото, ход на съдебните прения и е
обявено за решаване. Решението е обявено същият ден,като мотивите към
него са изготвени и предадени в едномесечен срок;
НАХД № 63/2020г. е образувано на 13.01.2020г. по жалба срещу НП на
ИААА. С разпореждане от 12.02.2020г. делото е насрочено за 12.03.2020г.
Във връзка с противоепидемичните мерки с разпореждане от 10.03.2020г.
делото е пренасрочено за 16.04.2020г., като в последствие с друго
разпореждане от 08.04.2020г. по същите причини делото е пренасрочено за
19.05.2020г. Проведени са две съдебни заседания- на 19.05.20г.; на 16.06.20г.
и на 14.07.2020г.,когато е и обявено за решаване. Мотивите към решението са
изготвени и обявени на 06.08.20г.;
ЧНД № 1014/2020г. е образувано на 13.07.2020г. по чл.244,ал.5 от
НПК. Делото е приключено с определение на 20.07.2020г.;
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ЧНД № 973/2020г. е образувано на 06.07.2020г. по реда на чл.85-88 НК
по молба за реабилитация- производство по чл.323 от НПК. С разпореждане
от 08.07.2020г. делото е насрочено за 28.07.2020г. Делото е приключено в
съдебното заседание проведено на 28.07.2020г.;
ЧНД № 1040/2020г. е образувано на 17.07.2020г. по искане на РПБлагоевград за вземане на мярка за неотклонение“ Задържане под стража“производство по чл.64 от НПК. Делото е приключено с определение същият
ден;
ДЕЛА НА СЪДИЯ ГЕОРГИ ЯНЕВ
2019 г.
НОХД № 1011/2019г. е образувано на 29.05.2019г. по внесен ОА срещу
едно лице за извършено престъпление по чл. 195,ал.1,т.7,вр. с чл.194,ал.1 от
НК, вр. с чл.28 и чл.63 от НК. С разпореждане от 03.06.2019г. делото е
насрочено за разглеждане в разпоредително съдебно заседание на
25.06.2019г. В това съдебно заседание е даден ход на разпоредителното
заседание. Делото е насрочено за същият ден за разглеждане по реда на гл.27
от НПК. Делото е приключено с присъда постановена в съдебно заседание на
25.06.2019г. Мотивите са изготвени и предадени в едномесечен срок.
НОХД № 2891/2019г. е образувано на 12.02.2019г. по внесен ОА срещу
две лица за извършено престъпление по чл.339 от НК. С разпореждане от
18.02.2019г. делото е насрочено за разглеждане в разпоредително заседание
на 11.03.2019г.,като на тази дата не е даден ход на делото. Ход на
разпоредителното заседание не е даден и на 09.04.2019г. Ход на
разпоредителното заседание е даден в следващото съдебно заседание
насрочено на 14.05.2019г. След приключване на разпоредителното заседание
делото е насрочено за разглеждане по общия ред на 11.06.2019г. В
последствие са насрочени и проведени още единадесет открити съдебни
заседания при спазване на срока по чл.271,ал.10 от НПК. Делото е
приключено с присъда постановена в съдебно заседание проведено на
01.12.2019г. Мотивите са изготвени и предадени в срок;
НОХД № 1683/2019г. е образувано на 12.09.2019г. по внесен ОА срещу
едно лице за извършено престъпление по чл.128 НК. С разпореждане от
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17.09.2019г. делото е насрочено за провеждане на разпоредително заседание
на 10.10.2019г., когато не е даден ход поради неявяване на адвоката на
подсъдимия.
Следващото
съдебно
заседание
е
насрочено
за
22.10.2019г.,когато е даден ход на делото. На основание чл.252,ал.2 от НПК
делото е насрочено за разглеждане по общия ред на 19.11.2019г.,когато е
даден ход на делото и ход на съдебното следствие. За събиране на
доказателства делото е отложено за 14.01.2020г.,когато отново е даден ход на
делото. Впоследствие са проведени още пет съдебни заседания. Делото е
приключено с постановена присъда на 09.06.2020г. Мотивите са изготвени и
предадени в срок;
НЧХД № 1527/2019г. е образувано на 19.08.2019г. по частна тъжба
срещу едно лице за извършено престъпление по чл.218в,т.1 от НК. С
разпореждане от 17.09.2019г. делото е насрочено за 10.10.2019г.,като в това
съдебно заседание не е даден ход на делото. Следващото съдебно заседание е
проведено на 22.10.2019г.,когато е даден ход делото и на съдебното следствие
за събиране на доказателства. Впоследствие са проведени още девет открити
съдебни заседания при спазване на срока по чл.271,ал.10 от НПК. В шест от
съдебните заседания е даван ход на делото и са извършвани процесуални
действия. Делото е приключено с присъда постановена в съдебно заседание
на 20.10.2020г.;
НЧХД № 301/2019г. е образувано на 13.02.2019г. по частна тъжба
срещу едно лице за извършено престъпление по чл. 148,ал.2,вр. с ал.1 от НК.
С разпореждане от 27.02.2019г. е даден ход на тъжбата и делото е насрочено
за 11.03.2019г.,когато не е даден ход на делото. Постъпила е молба от
тъжителката с искане за отлагане на делото поради здравословни проблеми.
Следващото съдебно заседание е насрочено за 09.04.2019г.,когато е даден ход
на делото и ход на съдебното следствие. Впоследствие са проведени още
четири съдебни заседания при спазване на срока по чл.271,ал.10 от НПК.
Делото е приключено с присъда постановена в съдебно заседание проведено
на 14.01.2020г. Мотивите са изготвени и предадени в срок;
НАХД № 421/2019г. е образувано на 06.03.2019г. по реда на чл.78а от
НК. С разпореждане от 13.03.2019г. делото е насрочено за разглеждане в
съдебно заседание на 11.04.2020г.,когато е даден ход на делото , ход по
същество и съдебните прения и е обявено за решаване. Решението е изготвено
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и обявено на 11.04.2020г. Мотивите към решението са изготвени в
едномесечен срок;
НАХД № 148 /2019г. е образувано на 23.01.2019г. по реда на чл.78а от
НК във връзка с извършено престъпление от едно лице по чл.343 от НК. С
разпореждане от 30.01.2019г. делото е насрочено за 19.02.2019г.,когато е
даден ход на делото, ход на съдебното следствие и съдебните прения.
Решението е изготвено и обявено същият ден. Мотивите към решението са
изготвени и предадени в едномесечен срок;
НАХД № 229/2019г. е образувано на 05.02.2019г. по реда на чл.78а от
НК във връзка с извършено престъпление от едно лице по чл.343 от НК. С
разпореждане от 07.02.2019г. делото е насрочено за 19.02.2019г.,когато е
даден ход на делото, ход на съдебното следствие и съдебните прения.
Решението е изготвено и обявено същият ден. Мотивите към решението са
изготвени и предадени в едномесечен срок;
НАХД № 233/2019г. е образувано на 06.02.2019г. по жалба срещу НП
на Директора на РДГ- Благоевград. С разпореждане от 07.02.2019г. делото е
насрочено за 07.03.2019г.,когато е даден ход на делото. За събиране на
доказателства делото е отложено на 14.03.2019г., когато е и обявено за
решаване.Решението е изготвено и обявено на 12.04.2019г.;
НАХД № 202/2019г. е образувано на 31.01.2019г. по жалба срещу НП
по ЗДП. С разпореждане от 07.02.2019г. делото е насрочено за разглеждане в
съдебно заседание на 07.03.2019г.,когато е даден ход на делото. Делото е
приключено в това съдебно заседание. Решението е изготвено и обявено на
05.04.2019г.;
НАХД № 1530/2019г. е образувано на 20.08.2019г. по жалба срещу НП
на Агенция „Митници“. С разпореждане от 04.09.2019г. делото е насрочено за
08.10.2019г. По делото са проведени три съдебни заседания-на 08.10.19г.; на
17.10.2019г.; и на 31.10.2019г. , когато е даден ход на делото и е обявено за
решаване. Решението е изготвено и обявено на 27.11.2019г.;
ЧНД № 1245/2019г. е образувано на 08.07.2019г. по чл.65 от НПК за
изменение на взета МНО „Задържане под стража. Делото е
насрочено,разгледано и приключено на 09.07.2019г.;
ЧНД № 1180/2019г. е образувано на 26.06.2019г. по ЗЗ и чл.89 от НК. С
разпореждане от 28.06.2019г. делото е насрочено за същият ден.По делото са
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проведени две открити съдебни заседания при спазване на срока по
чл.271,ал.10 от НПК.Делото е приключено с определение постановено в
съдебно заседание на 23.07.2019г.;
ЧНД № 1562/2019г. е образувано на 23.08.2019г. по чл.306,ал.1,т.3 от
НПК, вр. с чл. 68,ал.1 от НПК. С разпореждане от 04.09.2019г. делото е
насрочено за 08.10.2019г.,когато не е даден ход на делото поради уважителна
причина- осъденият се е явил без адвокатска защита. Изпратено е искане за
назначаване на служебен защитник. В следващото съдебно заседание на
17.10.2019г. е даден ход на делото,като делото е приключено с определение
обявено в съдебна зала;
2020 г.

НОХД № 1607/2020г. е образувано на 28.10.2020г. с внесен ОА срещу
едно лице за извършено престъпление по чл.201 от НК. С разпореждане от
10.11.2020г. делото е насрочено за разглеждане в разпоредително заседание
на 01.12.2020г.,когато е даден ход на делото. След приключване на
разпоредителното заседание делото е отложено и насрочено за разглеждане
по реда на гл.27 от НПК за същият ден в по късен час. Делото е приключено
същият ден с присъда. Мотивите са изготвени и обявени в едномесечен срок;
НОХД № 1458/2020г. е образувано на 01.10.2020г. по внесен ОА срещу
едно лице за извършено престъпление по чл. 183 от НК. С разпореждане от
12.10.2020г. делото е насрочено за разглеждане в разпоредително съдебно
заседание на 27.10.2020г.,когато не е даден ход на делото поради неявяване
на пострадалия. Ход на делото е даден на другия ден 28.10.2019г. След
приключване на разпоредителното заседание делото е насрочено за
разглеждане по реда на гл.27 от НПК за същият ден, когато е постановена и
присъдата. Мотивите са изготвени и предадени в едномесечен срок;
НОХД № 1884/2020г. е образувано на 31.12.2020г. по внесен ОА срещу
едно лице за извършено престъпление по чл.211увр. с чл.26 от НК. С
разпореждане от 08.01.2021г. делото е насрочено за разглеждане в
разпоредително заседание на 09.02.2021г., когато е даден ход на
делото.Делото е насрочено за разглеждане по общия ред на 25.02.2021г.По
83

делото са проведени три открити съдебни заседания при спазване на срока по
чл.271,ал.10 от НПК. Делото е приключено в съдебно заседание проведено на
20.05.2021г. с присъда. Мотивите са изготвени и предадени в едномесечен
срок;
НЧХД № 140/2020г. е образувано на 24.01.2020г.по внесена частна
тъжба срещу едно лице за извършено престъпление по чл.144,ал.1 и
чл.146,ал.1 от НК. С разпореждане от 24.08.2020г. делото е насрочено за
разглеждане на 27.02.2020г.,когато е даден ход на делото. За събиране на
доказателства делото е отложено за 19.03.2020г. На три пъти делото е
пренасрочвано поради противоепидемичните мерки. На 09.06.2020г. е даден
ход на делото и на съдебното следствие . За събиране на доказателства делото
е отложено за 30.06.2020г.,когато е даден ход на делото. Проведени са още
две съдебни заседания на 27.07.2020г. и на 29.09.2020г., като в това съдебно
заседание е постановена и присъдата.Мотивите са изготвени и обявени в
срок;
НАХД № 318/2020г. е образувано на 02.03.2020г. по реда на чл.78а от
НК. С разпореждане от 05.03.2020г. делото е насрочено за разглеждане в
съдебно заседание на 19.03.2020г. На два пъти делото е пренасрочвано най
вероятно заради пандемичната обстановка. В съдебно заседание на
09.06.2020г. даден ход на делото, ход на съдебните прения и е обявено за
решаване. Решението е обявено същият ден,като мотивите към него са
изготвени и предадени в едномесечен срок;
НАХД № 1790/2020г. е образувано на 08.12.2020г. по реда на чл.78а от
НК. С разпореждане от 14.12.2020г. делото е насрочено за разглеждане в
съдебно заседание на 08.01.2021г.,като в това съдебно заседание е даден ход
на делото, ход на съдебните прения и е обявено за решаване. Решението е
обявено същият ден,като мотивите към него са изготвени и предадени в
едномесечен срок;
НАХД № 633/2020г. е образувано на 12.05.2020г. по реда на чл.78а от
НК. С разпореждане от 14.05.2020г. делото е насрочено за разглеждане в
съдебно заседание на 27.05.2020г.,като в това съдебно заседание не е даден
ход на делото по уважителна причина.Постъпило е искане от подсъдимия с
искане за отлагане поради невъзможност да пристигне в България с оглед
приетите противоепидемични в РГърция. В съдебно заседание на 23.06.2020г.
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е даден ход на делото, ход на съдебните прения и е обявено за решаване.
Решението е обявено същият ден,като мотивите към него са изготвени и
предадени в едномесечен срок;
НАХД № 537/2020г. е образувано на 21.04..2020г. по жалба срещу НП
на ОД на МВР град Благоевград. С разпореждане от 22.04.2020г. делото е
насрочено за 16.06.2020г.,когато е даден ход на делото. За събиране на
доказателства делото е отложено за 14.07.2020г.,когато е даден ход на делото
и е обявено за решаване. Решението е изготвено и обявено на 31.07.2020г.;
НАХД № 571/2020г. е образувано на 10.01.2020г. по жалба срещу НП
на началника на ИА“Автомобилна администрация“. С разпореждане от
22.01.2020г. делото е насрочено за 11.02.2020г. По делото са проведени три
съдебни заседания. В съдебно заседание на 27.02.20г. делото е обявено за
решаване. Мотивите към решението са изготвени и обявени на 24.03.20г.;
НАХД № 902/2020г. е образувано на 23.06.2020г. по жалба срещу НП
на ЦУ на НАП- София. С разпореждане от 29.06.2020г. делото е насрочено за
20.07.2020г.,когато е и обявено за решаване. Мотивите към решението са
изготвени и обявени на 31.07.20г.;
ЧНД № 575/2020г. е образувано на 28.04.2020г. по чл.64 от НПК.
Делото е приключено с определение същият ден;
ЧНД № 330/2020г. е образувано на 04.03.2020г. по реда на чл. 157 от
Закона за здравето. С разпореждане от 05.03.2020г. делото е насрочено за
12.03.2020г.,когато е даден ход на делото. За събиране на доказателства
делото е насрочено за 24.03.2020г.,когато е и приключено. Решението е
обявено същият ден;
Констатацията, която може да се направи, на база на проверените дела
е, че делата /с посочените изключения/ се образуват, насрочват и приключват
в установените процесуални срокове .
Отлагането на делата се е дължало на няколко основни причини :
нередовно призоваване на подсъдими и свидетели; неизготвени експертизи и
отсъствие на вещи лица; неявяване на защитници, най - често основателно,
като в случаите на неоснователно неявяване на страни в процеса, съдиите са
използвали предоставените им от процесуалния закон способи за
дисциплиниране на участниците в процеса и това се е отразявало
благоприятно на продължителността на производствата; искания за събиране
на нови доказателства, включително назначаване на нови експертизи.
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Делата са администрирани своевременно, съгласно изискванията на
закона и ПАС.
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 – Благоевград е създадена много 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- Благоевград предоставя следните
информационни услуги: унифицирани наказателни табла, табели, брошури и
др. Правят се устни справки по делата. 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.
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. Съдебните протоколи по делата се изготвят в срок от 3 дни
след съдебното заседание. Няма наказателни дела протоколите, по които са
били изготвени в срок по-дълъг от 3 /три/ дни.
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2.2. Връчването на призовки, съобщения или преписи от жалба на
участвали в производството страни се извършва в срок от 3 дни. Няма
наказателни дела, при които този срок не е спазен.
Изпращането на преписи от решенията на страните се извършва найкъсно на следващия ден след предаване на решеното дело в деловодството. В
РС – Благоевград няма административно-наказателни дела, по които този
срок не е спазен. Изпращането на преписи от протести или жалби на страните
се извършва, най-късно на следващия ден след разпореждането на съдията.
Няма дела, по които този срок не е спазен. Изпращането на делата на погорна инстанция става до 3 дни след изтичане на срока за възражения по
подадена жалба, или протест. Няма наказателни дела, по които този срок не е
спазен.
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. Веществените доказателства се съхраняват в отделно помещение
3. По показател „срочност на разгледаните дела”:
Общата оценка на дейността по организацията на образуване, движение
и приключване на делата е много добра.
3.1. В Районен съд – Благоевград за 2019 г. и 2020г. седем броя НОХД
са върнати на прокурора за отстраняване на ОФГ в обвинителния акт на
основание чл.248а, ал.1 от НПК.
3.2. В Районен съд – Благоевград за 2019г. и 2020г. няма прекратени
съдебни производства на основание чл.248а, ал.2 от НПК.
3.3. Подготвителните действия за разглеждането на делото в съдебно
заседание, съответно разпоредително заседание, се извършват от
определените докладчици с необходимата задълбоченост. Произнасянето на
съдиите по чл.247а, ал.2, т.1 от НПК и по чл.252, ал.2 и ал.4 от НПК, във
връзка с насрочването и разглеждането на делата в разпоредително
заседание, съответно в открито съдебно заседание с посочените изключения
е ставало своевременно.
3.4. При отлагане на дела в Районен съд – Благоевград насрочването е
ставало в рамките на срока, предвиден в чл.271, ал.10 от НПК.
3.5. По проверените дела не се констатира безпричинно отлагане и
забавяне на производството. Най-често срещаната причина за отлагане на
делата е свързано с назначаване на експертизи, разпит на повече свидетели,
събиране на доказателства, отсъствия от съдебната зала на страните по делото
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и техните защитници /предимно по уважителни причини – заболяване,
спешна служебна ангажираност и др./.
3.6. През проверявания период няма прекратени дела поради изтекла
давност и изгубени наказателни дела.
3.7. В Районен съд – Благоевград за двете години има няколко НОХД
върнати на прокурора с указания за отстраняване на нарушения, допуснати на
досъдебното производство.
3.8. През проверявания период има няколко дела с възобновено съдебно
следствие.
3.9. През проверявания период няма дела, образувани две и повече
години преди момента на проверката.
3.10. Постигнатото съотношение между постъпили и свършени дела,
през всяка от проверените години, е много добро.
3.11. Няма нарушения на сроковете, предвидени по чл.65, ал.3 от НПК.
3.12. Няма нарушения на сроковете, предвидени по чл.243, ал.5 от НПК.
3.13. Няма нарушения на сроковете по глава ХХІV от НПК „Бързо
производство“.
3.14. С малки изключения са спазвани сроковете по глава ХХVIII от
НПК „ Освобождаване от наказателна отговорност с налагане на
административно наказание“.
3.15. Няма нарушения на сроковете по глава XXIX от НПК „Решаване
на делото със споразумение”.
3.16. По глава XXXIV от НПК „Прилагане на принудителни
медицински мерки“ няма дела, насрочени извън срока по чл.429, ал.2 от НПК.
3.17. Организацията по привеждане в изпълнение на влезлите в сила
присъди и определения, както и резултатите от същата, са много добри.
4. По показател „срочност на изготвяне на съдебните актове”.
4.1. В Районен съд- Благоевград за проверявания период делата са
приключвали в рамките на сроковете по чл.308 и чл.340 от НПК. Има
няколко дела по които сроковете не са спазени.
5. По показател „качество на съдебните актове” :
Резултатите за 2019г. и 2020г. водят до извода, че качеството на
съдебните актове е на много добро ниво.
6. При извършената проверка на конкретни дела /подробно описани в
акта/, приключили с влязъл в сила съдебен акт, не бяха констатирани
допуснати от магистратите нарушения на материалния и процесуалния закон,
както и отклонения от тълкувателната практика на ВКС.
88

7. OprauusarvflTa rlo npl4BexAaHe B
rrpr4cbAr,I e Ha

Muoro 4o6po

I{3I]bJIHCHI,IC HA BJIC3JIT{TC

B

CI,':trA

HI4Bo.

ocHoBa Ha HarrpaBeHr{Te rr3Bog.u tr u3llqro rloJro)KlrreJrHara oIIeHKa
sa pafiorara Ha cbAa, I{ncnerroparbr rcrvr Bucuruq crAe6eH cbBer He cJreABa
Aa AaBa rlpelopbKlr.

Brs

Ha ocuoeaHr{e rIJI. 58, an. 3 3aroua :a cr4e6Hara BJIacr, eK3eMrlntp or
Hacro{rrlr4r aKT Aa ce r,r3rrparlr Ha u.$.A4rrauHI,IcrparI4BHI{{ pbKoBoAI4Ten Ha
Pafionen ct,A - Enaroenrpa4, rofiro B eAHoMecerreH cpoK or nonyqaBaHero Ivry Aa
3arro3Hae c Hero c'bptr4krre n ctAe6ul4Te cJryx(r4'relru.
V.@. AArraunucrparr4BeH pbKoBoArlTeJr Ha PC

Braroeerpau ua yBeAoMt4
rJraBHr.rr r4HcrreKTop Ha I4Hcuerropara KbM BCC 3a LI3rIbJIHeHI,Iero Ha roBa cBoe

-

3aAbJrlKeHI4e.

Bsspaxeurrr Morar Aa ce npaBrr B oeAeMAHeBeH cpoK or nonyqaBaHero My,
npe.u uraBHr{-fl r4HcrreKTop Ha I4Hcnerropara K6M BCC, cbruracHo .u.58, an.3 or
3axona sa cr.ue6Hara BJracr.
Cne.q r43Tr{qaHe Ha cpoKa rro qJr. 58, ar. 3, ttzp.2-po or 3arona sa crAe6uara
CneA
BJIaCT- npr4 nl4rrca Ha IlocTbflvtlfi4 Bb3paxeHvrs, a [pI4 rIocTbIII,'.JJ.v TaKI{Ba
npor.r3HacrHero Ha rJraBHur LrHcleKTop Ha I4BCC rlo rtx, KorIHe or aKTa, BeAHo c
Ha rlraBHprfl, krHcileKTop /npv nocrbtII,IJrLI
Bb3paxeHuflTa r{ pe[reHvrflTa rto
yrzpaxeuuxl, Ha eJreKTpoHeH Hocr.rreJr
ce l,I3npartr Ha npeAceAareJlt Ha
Orprxeu cbA - Elaroenrpa4.

-

rrx

Ia

Ha ocHoeanue wt.54, il.1, r.5 or 3arona sa crAe6Hara BJracr, aKTbr Aa ce
r.r3npaTra Ha IrpeAceAaTencrBar\vfl, cr4IEficrara KoJrernfl npH BHcruur crAe6en
cbBeT.

I4HCTIEKTOP:
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